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Apresentação 

 

 

 

O Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(campus Higienópolis/SP), propicia aos alunos dos cursos de Letras, Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda, a oportunidade de participar do VIII Fórum de Pesquisa. 

Uma iniciativa que estimula a produção e circulação do conhecimento entre os alunos 

e professores. 

 

O VIII Fórum foi realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2018 e nessa 

ocasião, os alunos puderam compartilhar o resultado de diferentes produções que 

transitam nas mais diferentes áreas do saber. Esse intercâmbio de pesquisa foi 

significativo e relevante pois, coaduna com os interesses da instituição que é estimular 

o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

 

Num clima de efervescência interdisciplinar os alunos apresentaram 

comunicação oral em diferentes modalidades de trabalho acadêmico: artigo, resenha, 

paper, projetos experimentais, ensaios fotográficos, vídeos, etc. 

 

Dada à diversidade dos assuntos e teorias abordados, ressalta-se que os 

trabalhos são de responsabilidade de seus autores e de seus respectivos 

orientadores.  

 

 

 

Profa. Dra. Isabel Orestes Silveira 

Coordenadora de TCC e Pesquisa 
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Resumo: 

Desde a chegada dos Millennials, geração Y, o modo com que as pessoas que nasceram a partir de 1980, 

passaram a procurar e consumir as marcas mudou, iniciaram a busca daquelas que compreendam suas 

necessidades e valores. A geração passou a exigir mais reciprocidade e transparência, passaram a 

priorizar a experiência, tanto online quanto off-line. O estudo analisa as estratégias adotadas pelo 

segmento alimentício em festivais, tornando como caso de estudo o investimento da marca Doritos no 

Loolapalooza, mirando o público jovem do festival em São Paulo, exemplificando essa necessidade de 

associar o produto à momentos inesquecíveis, usando, assim, a emoção dos consumidores para 

conquistá-los e fidelizá-los.  

 

Palavras-chave: Doritos, publicidade, festival, experiência, marketing no entretenimento. 

 

Abstract: 

Since the arrival of the Millennials, Generation Y, the way in which people who were born from 1980s, 

started looking for and consuming brands changed, they started the search for those who understand 

theirs needs and values. The generation began to demand more reciprocity and transparency, began to 

prioritize the experience, both online and off-line. The study analyzes the strategies adopted by the food 

segment in festivals, making as a case study the investment of the brand Doritos in Lollapalooza, 

targeting the young audience of the festival in São Paulo, exemplifying this need to associate the product 

with unforgettable moments, using the consumers emotion to win them and to keep them loyal. 

 

Key words: Doritos, publicity, festival, experience, entertainment marketing. 

 

 

Introdução: 

 O marketing no entretenimento é uma forma de atrair a atenção do público de uma maneira 

diferenciada dos concorrentes, por estar relacionado à assuntos e eventos da atualidade. 

 As marcas que se apropriam dessa estratégia buscam participar da vida do cliente, associando a 

marca à momentos inesquecíveis, sendo assim, participam da vida dos consumidores sem serem 

invasivos, acrescentando experiências ao consumidor ao invés de interromper o lazer. 

 A música, em especial, tem a capacidade de gerar efeitos tanto emocionais quanto relativos a 

memória, ou seja, é a ação mais efetiva para se lembrar de experiências. Ela tem a capacidade de 
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potencializar momentos da vida, assim a intensidade de lembrança de uma empresa patrocinadora de 

um festival na mente de um consumidor é alta, tendo o potencial de influenciá-lo significativamente. 

 A necessidade de se relacionar com marcas que sejam tangíveis ao consumidor, lhe passando 

transparência e reciprocidade cresceu com a geração Y que está gastando ano após ano mais dinheiro 

com experiências ou em eventos desejáveis. Para essa geração a felicidade deixou de estar ligada às 

posses, investe na ideia de que os eventos criam memórias insubstituíveis e a longo prazo e isso vem se 

fortalecendo com a geração Z, que está preferindo marcas engajadas e buscam produtos únicos. 

 A marca Doritos se relacionou com o festival Lollapalooza 2018 em São Paulo, com a campanha 

#DoritosTheory, desenvolvendo a frase “Um é pouco, dois é bom, três é Bold”, para mostrar que a 

presença da marca no festival não é apenas uma coincidência, ou seja, querem reforçar seu 

posicionamento e atuação na plataforma de música e para isso visam engajar os fãs da marca. O intuito 

de se relacionar com o festival é passar a mesma mensagem para o consumidor, porém de uma maneira 

nova. 

 A marca Doritos escolheu patrocinar o Lollapalooza 2018, devido a identidade da marca se 

relacionar com o público jovem e descolado do festival e por ser um evento que valoriza as experiências 

além da música, passando a ser um estilo de vida. Doritos se apropriou disso para que todos os momentos 

fiquem na memoria para sempre, incluindo a relação entre marca e consumidor. O objetivo é oferecer 

experiências completas ao consumidor para despertar a curiosidade de todos. 

  

Marketing no entretenimento 

 O marketing de serviços deve ter a capacidade de transformar o que é intangível em benefícios 

concretos, trazendo uma experiência bem definida. As marcas que investem nesse tipo de comunicação 

têm o interesse de vincular uma imagem positiva ao produto ou serviço, além de compartilhar suas ideias 

e informações. 

Em um atual cenário do mercado em que novas marcas surgem a todo momento, a tentativa de 

ocupar um espaço na mente de seus clientes vem se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, devido a 

demanda de empresas cada vez mais ágeis e com facilidade de adaptação. 

Devido à essa necessidade de se estabelecer na mente das pessoas, é necessária a criação de 

experiências, para conectar o cliente à marca de uma forma interessante e natural. Segundo Kotler e 

Keller (2012, p.564) “a ideia não é vender algo, mas demonstrar como a marca pode enriquecer a vida 

de um cliente.” 

O marketing no entretenimento traz algumas vantagens e deixam as marcas que o utilizam um 

passo a frente, por estar relacionado à assuntos e eventos da atualidade.  
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Assim, se utilizando do patrocínio, quando a marca se relaciona com eventos ela consegue oferecer 

condições necessárias para a sua exposição, reforçando, assim, a sua visibilidade e as sensações 

provocadas por um evento que envolve seus espectadores, podendo causar uma associação indireta com 

a marca. Para Almeida (2008, p.165) “as ações na área de entretenimento ao vivo trazem valores para 

as marcas que não seriam conseguidos por formatos tradicionais”. 

Devido à essa vontade de seduzir e envolver as pessoas, as empresas mostram cada vez mais ao 

público-alvo que estão identificadas com os mesmos valores, linguagens e até estilo de vida, investindo, 

assim, no marketing de entretenimento. De acordo com o diretor executivo da WDCOMM, empresa 

especializada em marketing de entretenimento, Ceppini (2017) “O resultado é um encontro 

despretensioso capaz de gerar uma conexão mais forte do que qualquer estratégia convencional de 

marketing”. 

O entretenimento, segundo Trigo (2003, p.148) é “mais do que um enfeite ou um plus 

burocrático, o entretenimento é uma promessa de estilo de vida que reúne o bom humor, alto astral e 

benefícios subjetivos, porém altamente gratificantes.” 

Os profissionais dessa área devem reconhecer a importância do cliente e da necessidade de 

envolve-los, assim como os funcionários. Eventos grandiosos, como festivais, investem em um forte 

patrocínio para construir um relacionamento de longo prazo com seus clientes, os envolvendo em 

momentos importantes de suas vidas para serem lembrados, criando experiências inesquecíveis. 

Para que a experiência de consumo possa ser gratificante e memorável, as 

pessoas precisam sentir-se envolvidas e estimuladas a participar, a interagir 

com os outros participantes e reagir aos estímulos oferecidos. (COBRA, 2008, 

p. 33) 

 

Com a internet, o poder dos clientes cresceu ainda mais, se tornaram mais ativos quanto às 

decisões sobre a marca, eles desejam ser notados, buscando interação e experiências. Pessoas que 

tiveram uma boa relação com o produto ou serviço são mais propensas a falar sobre ele, mas aquelas 

tiveram uma experiência negativa vão falar com mais pessoas. Os consumidores ativos possuem 

“instrumentos cada vez mais poderosos de atualização, comparação e avaliação, trocando informações 

e percepções entre si”. (SOUZA, 2009, p.25) 

A marca quando trabalha com o marketing no entretenimento, atinge as dimensões sensoriais, 

afetivas, comportamentais e intelectuais, individualmente em cada ser humano, por isso é necessário 

conhecer o seu público-alvo antes de criar estratégias para um determinado evento, pois algumas marcas 

induzem sentimentos e sensações em alguém e em outra pessoa a marca não evoca fortes emoções.  

 O marketing sensorial pode ser usado para aumentar as vendas, visando estimular nossos 

sentidos, que são: visão, olfato, audição, tato e paladar. Mirando a conexão emocional com o 

consumidor.  De acordo com Lindstrom (2007, p.115) “o objetivo final de uma marca sensorial é criar 
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um vínculo forte, positivo e fiel entre marca e consumidor para que o cliente volte sempre à marca e 

quase não perceba a existência dos produtos concorrentes”.  

 As cores escolhidas pelas empresas para representar a marca ou o produto, podem chamar 

atenção e atrair o público por meio da visão; o olfato desperta uma memória afetiva; a audição é ativada 

por meio das músicas, impactando o humor das pessoas, por isso empresas investem em patrocínios de 

shows e festivais; o tato faz com que a vontade de compra cresça entre os clientes, devido à possibilidade 

de experimentar e o paladar que juntamente com os outros sentidos atrai o público, comunicando a 

mensagem naturalmente, tendo como meta atingir o subconsciente das pessoas. 

Existem muitos produtos parecidos disponíveis no mercado, mas o que faz a diferença na hora 

da escolha do cliente é o modo com que cada empresa os trata. Uma marca que os faça se sentir parte 

do processo e que proporcione experiências faz com que o subconsciente das pessoas transforme suas 

sensações em algo positivo. 

Os profissionais de marketing devem se conectar com os clientes – informa-

los, engajá-los e talvez até fazer com que participem ativamente do processo. 

Empresas centradas nos clientes conseguem desenvolver relacionamentos, e 

não apenas produtos. (KOTLER; KELLER, 2012, p.129) 

 

O aspecto “curtição” dos eventos são levados muito mais em conta do que o desconforto e 

agitação temporária, em vista da intensa emoção que eles geram, por isso as lembranças trazem apenas 

os bons momentos e as marcas sabem disso, assim, tentam trazer stands com comidas, ar-condicionado, 

wi-fi, entre outros benefícios buscando fazer parte das boas lembranças para sempre. 

Para que os eventos atinjam o público-alvo esperado, é preciso divulgar as ações 

antecipadamente. As ferramentas online são uma maneira prática e garantem um acesso mais simples 

às informações, desde datas e endereços até a temática do evento, podendo criar promoções e desafios 

para incentivar os clientes. 

Após o evento é preciso analisar se tudo ocorreu como o planejado. O método de demanda visa 

identificar os efeitos alcançados pelo patrocinador, sendo possível realizar pesquisar com os 

espectadores do evento com o intuito de medir a lembrança do patrocinador, além de suas atitudes e 

intenções resultantes em relação a ele. 

 

A indústria de snacks encarando um novo cenário 

 O verejo é importante no contexto mercadológico e econômico, pois varias empresas, 

diariamente, comercializam produtos ou serviços diretamente com o consumidor. Criando emprego, 

girando a economia e se tornando um elemento de marketing essencial. 
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 É possível definir o varejo de várias maneiras, podemos resumir dizendo que é a união de 

atividades feitas por varejistas, como: vender mais, promover seus produtos, compreender o que os 

clientes desejam e precisam e tomar decisões antes de seus concorrentes. 

 Para Spohn e Allen (1977, p.3), “varejo é uma atividade comercial responsável por providenciar 

mercadorias e serviços desejados pelos consumidores”. Se diferenciando do marketing tradicional, o 

marketing de varejo analisa a maneira como se comunicar com os consumidores, em muitos casos 

acabam falando poucas características do produto, destacando, assim, uma oferta ou preço promocional. 

O que é certo, é que se trata de uma comercialização a consumidores finais. 

 Os varejistas estão avaliando a criação de serviços, ou seja, eles vêm tentando se diferenciar dos 

concorrentes, apostando em segmentos específicos para o público-alvo, até mesmo aqueles serviços que 

independem da compra do produto ou não, como cursos, shows e espaços de lazer, com intuito de 

acompanhar o ritmo da vida dos clientes. 

Os hábitos de compra determinam a forma com que o varejista alcançará o 

espaço para expor sua mercadoria da mesma forma com que há interferência 

deste espaço no processo de compra do consumidor. (LAS CASAS, 2004, 

p.174) 

 

 A competição entre marcas não ocorre apenas com inovações relacionadas aos atributos que 

compõe seu produto, mas também com ações promocionais, relacionadas aos preços do produto. As 

empresas devem se adaptar ao momento em que estamos e analisar o que os consumidores esperam. 

 Falando sobre o mercado de snaks, houve uma mudança na maneira com que os consumidores 

entendem esses produtos. Snack era sinônimo de comida rápida, com ingredientes de baixa qualidade e 

pouco nutritivos, ideal para pessoas que não tem tempo para parar e fazer uma refeição completa. 

 Com a crescente “onda” de comidas saudáveis, as empresas vêm buscando novos sabores e 

opções mais saudáveis para quem quer algo rápido e ao mesmo tempo não abre mão de sua saúde. Ou 

seja, é preciso sempre estar atento a novas maneiras de se comunicar, desde a comunicação online até o 

ponto de venda. 

 A indústria de snacks deve entender o lado emocional do consumidor, pois além das 

necessidades e fome básicas existe uma necessidade emocional, onde em diversos momentos o 

consumidor busca “afogar as magoas” em momentos de fadiga, autoindulgência, conforto, dor e tédio. 

 Em contrapartida essa necessidade emocional é deixada para trás quando a tecnologia entra em 

cena, pois as pessoas estão ocupando as mãos e o tempo com celulares, computadores e tablets. Para 

Takahashi (2017) “o vício em tecnologia agora tende a satisfazer as necessidades psicológicas. Mãos 

que estão ocupadas mandando mensagens de texto ou jogando não podem alcançar o snack preferido.” 

 Com isso, empresas de snaks então indo atrás de impactos sensoriais, estimulando o cliente, 

trazendo novamente os produtos para as necessidades emocionais dos consumidores.  
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Para garantir o encantamento dos seus consumidores, precisamos usar o 

conceito de RETAILTAINMENT, que é colocar entretenimento no varejo. 

Quando se compra com alegria e prazer, se compra muito mais e não se 

esquece da loja. (BLESSA, 2006, p.36) 

 

 Como Exemplo a McCain, em fevereiro de 2012, no Reino Unido, criou uma parada de ônibus 

com cheiro de batata para estimular os passageiros, atacando a fome deles, pelo olfato. 

 

 

Figura 1: Marketing sensorial usada pela McCain 

Fonte: Adweek (2012, online) 

 

 A marca Lay’s é patrocinadora da UEFA Champions League até 2021 e tem como promessa 

cativar todos aqueles que são apaixonados pelo futebol, por meio de ações para entreter os 

consumidores. A campanha “Show Your Emotions” chega ao Brasil trazendo novas embalagens e 

sabores, além de contar com um espaço de experiência em São Paulo, que será ativada durante os jogos 

do torneio. 
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Figura 2: Campanha “Show Your Emotions” 

Fonte: Popmark (2018, online) 

 

 A Metcalfe´s Popcorn, em 12 de junho de 2015, em Londres, criou credibilidade para o seu 

posicionamento como um snack saudável, colaborando com a corrida de 10km da Nike Women's e 

forneceu a sua pipoca em uma mala de compras, fazendo parte de um momento inesquecível na vida 

das pessoas.  

 

 

Figura 3: Corrida Nike London 

Fonte: Metcalfe’s Skinny Popcorn (2015, online) 

 

 As regras para os snacks se modificaram, tanto os hábitos quanto os desejos e necessidades estão 

em fase de mudança e é preciso estar atento a isso para poder recuperar o seu espaço na vida de 

consumidores, que estão muito ligados a tecnologia e se conscientizando em relação a saúde. 
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 As empresas devem entender o momento exato que sentimos necessidade de comer um snack. 

As marcas que compreenderem melhor nosso relacionamento com ela, tentarem fazer parte de nossa 

vida, acrescentando experiências, irão superar essa barreira criada pela mudança de regra. 

 

A marca Doritos no Lollapalooza 2018 em São Paulo 

 O festival Lollapalooza começou em 1991 nos Estados Unidos, criado pelo cantor Perry Farrell, 

para ser uma turnê de despedida de sua banda, Jane’s Addiction. O festival ocorreu até 1997 e ressurgiu 

em 2003, quando percorreu a América do Norte. Eles tentaram fazer com que o festival tivesse dois 

dias, em 2004, mas a fraca venda de ingressos fez com que eles cancelassem a turnê nesse ano. 

 

 

Figura 4: Lollapalooza 1991 

Fonte: Blog Houseando (2018, online) 

 

 Em 2005, Farrell e a Agência William Morris fizeram uma parceria com a empresa Capital 

Sports Entretainment, reformulando o festival para o formato atual. A partir de 2010 o Lollapalooza 

começou a se expandir para o exterior, chegando ao Brasil com a sua primeira edição brasileira do 

evento em 2012, sediada no Jockey Club, em São Paulo nos dias 7 e 8 de abril de 2012, fazendo sucesso 

desde então. 

 Em 2014 o Lollapalooza passou a acontecer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, que 

cedia o festival até hoje. A edição mais recente do evento ocorreu nos dias 23, 24 e 25 de março de 

2018. 
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Figura 5: Lollapalooza Brasil 2018 

Fonte: Lollapalooza Brasil (2018, online) 

 

 O Lollapalooza 2018 cresceu em programação e patrocínio, por ser a edição mais longa do 

festival, as marcas aproveitaram para aumentar os investimentos nas atrações. Durante seis anos o 

festival ocorreu em dois dias, mas nesse ano incluíram shows na sexta-feira, 23. 

A grande força de um evento reside no envolvimento que ele permite. A 

atmosfera criada, a atenção despertada, a curiosidade, a predisposição de 

espírito, tudo, enfim, conduz a um envolvimento coletivo apropriado que 

condiciona positivamente o participante e que nenhum outro recurso de 

promoção consegue fazer. (FERRACCIÚ, 2007, p.60) 

 

 O patrocínio do evento foi realizado pelas marcas: Budweiser, Chevrolet, AXE, Doritos, 

Petrobras e Governo Federal do Brasil, contando com os parceiros de mídia: Globo, Multishow, 

globo.com, 89fm, Rádio Mix e Veja São Paulo, além do apoio: Sky, Fusion Energy Drink e Samsung 

Galaxy. O parceiro social foi o Criança Esperança, o fornecedor oficial foi a rede de hospitais Sancta 

Maggiore. Além do meio de pagamento preferencial ser patrocinado pelo Bradesco Cartões e Next. 

 Empresas como Sky e Samsung patrocinaram o festival, pois a música é um atributo natural 

dessas empresas e a marca Doritos e Petrobras Premmia se interessaram, pois perceberam que a música 

é um dos tipos de conteúdo mais consumidos pelos jovens e eles queriam atingir esse público. 

 Segundo a diretora de marketing de Doritos, Anna Carolina Teixeira (2018) “O jovem passa 

cerca de 80% do seu tempo ouvindo música, por isso é importante estarmos conectados nesse aspecto.” 

Em um evento é possível aplicar técnicas promocionais que proporcionam um convencimento de massa. 

 A marca Doritos percebeu a importância de associar o seu nome a grandes eventos musicais. 

Investiu em novas embalagens e sabores apimentados para o Rock in Rio 2017, além de ter um espaço 

próprio dentro do festival, onde promoveram ativações entre o público e divulgaram a campanha “por 

um mundo mais Rock’n’Roll”. 
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 Com o sucesso feito no festival, a marca Doritos patrocinou o Lollapalooza 2018, onde 

reconheceram a importância da música na vida de seus consumidores e a oportunidade de expor o seu 

produto e ao mesmo tempo criar experiência de marca com o público alvo. 

 A marca se identificou com eventos musicais e já confirmou presença no Popload Festival 2018, 

que ocorrerá em 15 de novembro no Memorial da América Latina, um evento que oferece uma lineup 

que prioriza uma experiência única. 

 Em relação ao Lollapalooza, pela primeira vez a marca Doritos foi um dos patrocinadores máster 

do evento. As ações realizadas se basearam na campanha #DORITOSTheory, criada pela agência 

AlmapBBDO, tornando como lema a frase “Um é pouco, dois é bom, três é Bold”, se baseando no 

mote global da marca “For the Bold”, com o intuito de mostrar para os consumidores que a presença 

da marca no festival não era uma simples coincidência. 

 No digital, Out of Home e no rádio foram criadas peças, com intuito de mostrar que a marca e 

o festival sempre estiveram “secretamente” interligados, brincando com a mística do número três, que 

foi trabalhada em todos os elementos de comunicação para o festival. Além de investirem em interações 

nas redes sociais, onde os 33 consumidores que descobriram essa conexão, puderam levar três amigos 

para o festival. 

 Embalagens exclusivas também foram lançadas e com edição limitada, disponíveis apenas em 

pontos de vendas do Sudeste no período que antecedeu o Lollapalooza e durante o evento. As 

embalagens trouxeram elementos visuais que conseguiram conversar diretamente com o festival e a 

campanha sem deixar de manter a característica do produto. Foram disponibilizados pacotes de 55g e 

96g para o sabor Nacho, 55g para Sweet Chilli e 170g para Original Dippas a partir de fevereiro, até 

acabarem os estoques. 

 A brincadeira da marca com o número três fez diversas comparações entre o festival e as 

tortilhas Doritos, como: “três sabores exclusivos de Doritos para deixar três dias de Lollapaloooza mais 

Bold. Coincidência? Bom, “coincidência” tem doze letras, que é um número múltiplo de três”; três dias 

do festival, que aconteceram no mês três e o fato das tortilhas Doritos terem três pontas. 
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Figura 6: Campanha #DoritosTheory 

Fonte: Youtube (2018, online) 

  

 Além das novas embalagens, foram levados para o festival itens exclusivos como moletons, 

camisetas, meias, óculos e mochilas produzidas em parceria com a marca Ellus, com a promessa de 

estilo no Lollapalooza Brasil. A intenção era oferecer uma experiência completa aos consumidores, com 

ações divertidas para chamar a atenção de todos. 

 Para os dias do festival, Doritos criou uma pirâmide de sete metros de altura que projetava a 

campanha criada e imagens das pessoas do festival, uma área para fotografias e uma área para 

convidados com Dj e bar. Além de patrocinar o palco Perry, onde aconteceram as apresentações de 

música eletrônica e todas as ativações foram criadas pela agência Suno. 

 Na frente do palco Perry estava localizado um hot spot secreto que no início estava liberado 

para o público, com estações para carregar o celular, wi-fi, doritos disponíveis, além de poder tirar fotos 

e fazer penteados, com o tempo fecharam para os convidados, onde disponibilizavam drinks e Doritos 

à vontade. 

 Além de criarem outro stand, onde se pegava uma fila e era possível usufruir dos mesmos 

benefícios do hot spot, porém ficou aberto para o público durante o festival inteiro e na saída ganhavam 

uma mochila exclusiva. 

 

 

Figura 7: Espaço da marca Doritos dentro do Lollapalooza 2018 

Fonte: Exame (2018, online) 

 

 Para a Anna Carolina Teixeira (2018), diretora de marketing da marca, “a identidade de marca 

de DORITOS® tem tudo a ver com o Lollapalooza Brasil, com o clima e o público jovem e descolado 
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do festival. É um dos principais eventos de música do Brasil e do mundo, e não poderíamos ficar de 

fora”. 

 A marca ainda contou com a participação de diversos digitais influencers em seu stand exclusivo 

e postou boomerangs em sua página do Twitter. Os influenciadores têm a capacidade de direcionar uma 

decisão de compra e uma maior aproximação com o público alvo, trazendo engajamento à marca, ou 

seja, se tornando relevante aos clientes. 

 A marca Doritos conseguiu engajar o seu público alvo de diversas maneiras, apostaram em 

quizzes, enigmas, exclusividade, ativações no festival Lollapalooza, filmes publicitários que 

despertaram a curiosidade do consumidor e principalmente investiu em experiências para que todos os 

momentos ficassem na cabeça do público, se diferenciando dos concorrentes. 

 

Considerações finais 

 As pessoas da geração Y passaram a investir em outras maneiras para alcançar a felicidade, as 

posses foram sendo deixadas à segundo plano e começaram a gastar ano após ano mais dinheiro com 

experiências consideradas inesquecíveis. Esse desejo de criar experiências vem se fortalecendo com a 

geração Z e as marcas estão aproveitando para entrar na vida e na mente das pessoas por meio de eventos, 

podendo, assim, se destacar dos concorrentes e conquistar a confiança e admiração dos consumidores. 

 Uma marca que os faça se sentir parte do processo e que proporcione experiências faz com que 

o subconsciente das pessoas transforme suas sensações em algo positivo, fazendo com que a mesma 

conquiste o público e seja sempre associada a bons momentos. 

 O marketing no entretenimento estimula os sentidos, visando a conexão emocional com o 

consumidor e, consequentemente, o aumento nas vendas. E o mercado de snacks deve trabalhar apoiado 

nesse conceito, pois além das necessidades e fome básica, o lado emocional está presente nesse mercado, 

por serem comidas rápidas e de fácil acesso, o consumidor, em muitos momentos, busca “afogar as 

magoas” ou comemorar alguma conquista com esse tipo de alimento. 

 A marca Doritos percebeu essa ligação emocional entre os clientes e seus produtos, passando a 

investir em grandes eventos como: Rock in Rio 2017, Lollapalooza 2018 e Popland 2018. Conquistando 

a atenção e envolvimento das pessoas, mostrando cada vez mais ao público que estão identificados com 

os mesmos valores, linguagens e estilo de vida. 

 O Lollapalooza 2018 foi o cenário ideal para a marca se destacar e ganhar força, trazendo hot 

spots, stands, brindes e interação com público que acrescentaram experiências ao consumidor, podendo 

participar de suas vidas, sem serem invasivos e ao invés de interromperem o seu lazer se tornaram parte 

dele. 
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 O objetivo traçado pela marca de oferecer experiências completas ao consumidor para despertar 

a curiosidade de todos foi concluído e perceptível pelas filas formadas em seus stands no festival, 

mostrando o interesse do público em participar das experiências proporcionadas, comprovando que 

quando a marca entende o seu consumidor e proporciona experiências únicas ela passa a se tornar parte 

do lazer e das memórias geradas para o resto da vida. 
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RESUMO 

O presente artigo situa-se no âmbito dos estudos da atenuação em interações linguísticas. 

Especificamente trata ele da atenuação do eu do falante em uma entrevista televisiva dada por Zilda 

Arns (médica, sanitarista e ex-coordenadora da Pastoral da Criança no Brasil), no Programa Roda Viva 

da TV Cultura /São Paulo.  O objetivo do estudo é descrever e analisar as diferentes táticas usadas pela 

entrevistada para atenuar o seu eu e, assim, mitigar a força de sua fala e construir de si uma imagem 

de um falante não assertivo. Feita a análise das ocorrências dos atenuadores linguísticos na entrevista, 

verificamos que eles se distribuem em duas grandes categorias: os que especificamente ocultam o eu 

e os que mitigam a força da fala da entrevistada por meio da relativização ou indeterminação do dito.  

 

PALAVRAS-CHAVE: atenuação; entrevista televisiva; interação. 

 

1. Introdução  

1.1. Problema da pesquisa 

Este texto estuda as manifestações linguísticas em interações faladas face a face. São vários os 

aspectos que, numa pesquisa dessas interações, podem ser descritos e analisados. Este texto terá 

como foco, a forma como os falantes, em situação de interação face a face, atenuam a força da sua 

fala, também chamada de força ilocutória.  

Para definirmos de forma mais concreta o problema aqui em foco, observemos este segmento 

conversacional: 

João – Pedro, você não está com frio? 

Pedro – Eu não. Até acho quente. 

João – Mas eu estou. Até casaco já pus. Você poderia, por gentileza, aumentar a 

temperatura do ar condicionado? 

Observemos o pedido de João, destacado em negrito, no último turno de sua fala. Ele, em vez 

de falar dessa forma, poderia ter dito algo assim: Pedro aumenta a temperatura do ar condicionado! 

Nesse caso João teria sido quase deselegante com o seu amigo, pois falando dessa forma daria uma 

ordem, ou seja, a sua fala teria uma grande força ilocutória, seria então marcada por uma 

intensificação do pedido feito. 
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Contudo, João usa vários recursos que atenuam essa intensificação, como por exemplo: em 

vez de dar uma ordem para seu amigo, faz o seu pedido por meio de uma pergunta; faz o uso do verbo 

poder no futuro do pretérito (poderia) em vez de dizer pode, no presente do indicativo, e, por último, 

ainda usa a expressão “por gentileza”. Todos esses são recursos atenuadores da força ilocutória na 

interação entre as pessoas. 

Recursos como estes são muito comuns nas conversas cotidianas, sendo eles dos mais variados 

tipos, tendo como exemplo o uso de verbos que expressam valores modais epistêmicos (não sei, acho 

que), a ocultação do eu (sujeito), eufemismos, entre outros. Dentre esses vários, no presente trabalho 

estudamos somente a atenuação por meio da indeterminação do eu. 

A indeterminação do sujeito é mais uma das estratégias usadas por falantes de uma língua e, 

como o próprio nome já nos sugere, é por meio da ocultação do eu que você tem uma redução da 

força da fala. Vejamos o exemplo: 

João – Pedro, o que você acha sobre a questão do futebol argentino? Acha que são bons? 

Pedro – Bom, dizem que eles jogam tão bem quanto os brasileiros. 

Na fala de Pedro, o uso do “dizem” serve para indeterminar o eu, pois, ao invés de Pedro dizer: 

Acho que eles jogam tão bem quanto os brasileiros, ele fala “dizem que eles jogam”, ou seja, ele atribui 

a opinião sobre o futebol dos argentinos não a si, mas a um sujeito indeterminado, por meio do qual 

o seu dizer é atenuado. 

 

1.2. Justificativa 

Falarei1, neste tópico, das razões que me levaram a fazer esta pesquisa e da sua importância 

no âmbito dos estudos da língua em interação. O interesse pela pesquisa me foi despertado desde o 

início do curso de Letras, particularmente na disciplina de Língua Portuguesa II, que falava dos textos 

como meios de interação entre as pessoas. Esse estudo foi feito com base em fundamentos da 

enunciação, os quais envolvem todos os tipos de interação, tanto por escrito quanto pela fala. O 

aspecto que me chamou particularmente atenção foi a interação falada nas situações do dia a dia, a 

maneira como naturalmente as pessoas usam diversos recursos estratégicos dentro da fala.  

Com a vinda do Prof. Dr. Antonio Briz (da Universidade de Valencia, Espanha) ao Programa de 

Pós-Graduação em Letras da UPM como professor visitante, em 2016, tive a oportunidade de 

participar de um encontro com ele, juntamente com outros colegas meus de graduação.  Nesse 

                                                           
1 Desde o início deste texto usamos o pronome nós de autor como forma de tratamento. Nestas justificativas 

usamos, porém, o eu, por acharmos que as justificativas têm muito a ver com questões pessoais, portanto, de 

maior subjetividade do autor.   
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encontro o meu interesse tomou foco mais específico. Como, numa interação face a face, podem-se 

investigar inúmeros aspectos linguístico-interacionais, o Prof. Briz, por falar justamente de atenuação 

nas interações, levou-me a escolher esse aspecto para fazer esta pesquisa. 

O tema da atenuação é extremamente importante e relevante para assegurar a harmonia nas 

interações entre as pessoas. É graças à atenuação que se estabelece o equilíbrio interacional entre 

duas ou mais pessoas que se comunicam entre si. Sem as devidas atenuações, as conversas virariam 

constantes conflitos e, muitas vezes, não chegariam ao fim desejado. Portanto, a pesquisa sobre as 

atenuações, no presente caso a atenuação pelo ocultamento do eu do falante, está contribuindo com 

a construção de nossa imagem social pelo nosso discurso e também com a cortesia comunicativa com 

o outro. 

 

1.3. Objetivos 

Entre as várias formas de atenuação que podem ocorrer numa interação, o presente trabalho 

teve como foco estudar somente aquelas que ocultam ou ao menos amenizam a afirmação do eu por 

parte do falante.  

Buscamos esse objetivo num corpus constituído de uma entrevista dada por Zilda Arns2, em 

22 de outubro de 2001, ao Programa Roda Viva, da TV Cultura. A entrevista ao vivo está disponibilizada 

no canal do Youtube, neste endereço: https://www.youtube.com/watch?v=oDaRyT4XG9U, e sua 

transcrição encontra-se neste outro: 

http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/624/entrevistados/zilda_arns_2001.htm 3. 

Dentro de nosso objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

- identificar e descrever, nas respostas da falante às perguntas dos entrevistadores, os 

atenuadores, isto é, as formas linguísticas por meio das quais a falante atenua o eu de seu dizer (como, 

por exemplo, formas impessoais gramaticais, expressões de generalização, construções que escondem 

o agente da ação e outros). 

- identificar e definir a função geral desses atenuadores de ocultamento do eu, no âmbito 

global da entrevista, visando a definir uma possível configuração da imagem do falante com base na 

atenuação estudada. 

 

                                                           
2 Zilda Arns Neumann foi médica pediatra e sanitarista brasileira. Foi fundadora da Pastoral da Criança e da 

Pastoral da Pessoa Idosa. 
3 Ambos os endereços foram acessados em 30 de março de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=oDaRyT4XG9U
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/624/entrevistados/zilda_arns_2001.htm
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2. DESENVOLVIMENTO DO ARGUMENTO 

Esta parte contempla os fundamentos teóricos do trabalho, os procedimentos metodológicos 

e a análise e interpretação dos dados. 

 

2.1. Referencial teórico 

Neste referencial trataremos dos fundamentos teóricos gerais que sustentaram a pesquisa, 

tanto para alcançar nossos objetivos, quanto para explicar nossa metodologia. Trataremos nele dos 

seguintes pontos: a definição de atenuação, o reconhecimento das formas de atenuação e as funções 

ou estratégias gerais da atenuação. 

No que diz respeito ao conceito de atenuação, já nos referimos brevemente a ele no início da 

introdução, quando definimos o nosso problema de pesquisa. Dissemos então que a atenuação na 

interação consiste, por parte de quem fala, em minimizar ou amenizar a força informativa do 

enunciado, ou, em termos mais técnicos, em minimizar a força ilocutória do falante. Trata-se de uma 

estratégia que, no processo de persuasão do ouvinte, leva a conseguir um acordo com este, uma 

aceitação de um ponto de vista ou a concordância com um argumento. Outras vezes, a atenuação é 

uma simples estratégia para estabelecer equilíbrio e harmonia na conversa, muitas vezes 

indispensáveis para que a interação evolua sem maiores transtornos. Segundo Briz (2013, p. 285), a 

atenuação é 

 

um mecanismo retórico para convencer, conseguir um benefício, persuadir 

e, ao mesmo tempo, para cuidar das relações interpessoais e sociais ou evitar 

que estas sofram algum tipo de menoscabo. Mais concretamente, a 

mencionada estratégia consiste linguisticamente em diminuir, minimizar, 

mitigar, debilitar a ação e a intenção ou o efeito que estas possam ter ou ter 

tido na interação. É uma debilitação argumentativa, portanto, em tal 

estratégia estão envolvidos os falantes, os ouvintes e, inclusive, terceiros 

(presentes ou ausentes). 

 

É preciso dizer que não só existem recursos linguísticos para o falante atenuar. Ele pode 

também fazê-lo com recursos gestuais, mímicos, com o tom de voz e outros. No entanto, nesta 

pesquisa, em razão de sua natureza, somente nos restringimos aos recursos linguísticos. 

Para que a atenuação linguística seja reconhecida e identificada em suas características, 

dentro da análise de uma interação, deve-se antes de tudo definir o contexto geral em que ela ocorre. 

Chamamos esse contexto de “contexto interacional geral” (CIG). A definição desse contexto consiste 

em reconhecer o espaço, o ambiente e a situação em que a conversa acontece. Além disso é preciso 
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caracterizar os interlocutores envolvidos na interação do ponto de vista de sua idade, sexo, grau de 

proximidade e de outros traços pertinentes para a análise da interação. E, por fim, também faz parte 

do CIG o tema geral de que os interlocutores falam na interação. 

Estabelecido esse CIG, inicia-se o trabalho de identificação dos atenuadores. Esses sempre vão 

se inserir num contexto próximo, ou seja, dentro de uma frase, de um enunciado, de um parágrafo. A 

esse contexto damos o nome de “contexto interacional concreto”, ou seja, o CIC. Dentro do CIC, para 

que o reconhecimento da atenuação seja possível, é necessário identificar três pontos: o fator 

desencadeador, ou seja, o que foi determinante para que ocorresse a atenuação; o segmento 

atenuador, que seria o recurso linguístico usado para a atenuação; o segmento atenuado, sendo esse 

o elemento do discurso afetado pelo elemento atenuador. Inúmeras vezes, dentro da análise, o 

elemento desencadeador da atenuação coincide com o elemento atenuado.  

Para deixar esses conceitos claros, vejamos um exemplo conversacional: 

Numa entrevista de emprego: 

João – Pedro, quais suas qualidades que poderiam contribuir para a nossa empresa? 

Pedro – Dizem que sou uma pessoa extremamente organizada e que quando estou à frente de 

um grupo, sei liderar com facilidade.  

O contexto geral (CIG) desse diálogo é uma entrevista de emprego em que os falantes mantêm 

entre si um grau de distanciamento, portanto é um ambiente no qual os interlocutores se comportam 

de maneira formal, usando a linguagem do padrão culto. No contexto interacional concreto (CIC), isto 

é, no contexto específico em que se situam as relações de atenuação, o fator que leva o falante a 

atenuar é justamente o ambiente em que ele se encontra e a maneira com que deve ser o seu 

comportamento. No caso do diálogo acima, o desencadeador coincide com o segmento atenuado, na 

medida em que ele atenua a força ilocutória de sua resposta. O recurso linguístico usado para a 

atenuação é a indeterminação do sujeito. A pergunta é feita a ele de maneira específica, no entanto 

ele responde não em primeira pessoa, mas faz uso do “dizem”, como uma forma de impessoalizar sua 

resposta, não atribuindo só a ele as qualidades citadas. 

Estabelecidos a definição de atenuação e o seu reconhecimento no contexto interacional 

concreto, cabe agora apresentar as principais funções da atenuação.  

De acordo com o professor Briz (2013, p. 302, 303), são três as funções estratégicas básicas e 

gerais da atenuação: a autoproteção, que é uma função estratégica para minimizar responsabilidades, 

para ser politicamente correto no ato da fala; a preservação, que é uma função estratégica para 

prevenir possíveis danos à imagem do falante ou do ouvinte, ou seja, o falante age de maneira 

atenuada para que não ocorra nenhum dano pessoal ou social aos interlocutores em interação; a 
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reparação, que é uma função estratégica para reparar uma ameaça à imagem do outro ou uma 

intromissão no seu território próprio.  

Além das funções destacadas, há também duas táticas de atenuação que são especialmente 

usadas pelos falantes: a ocultação do eu e a relativização ou indeterminação do dito. A ocultação ou 

indeterminação do eu ocorre quando o falante se impessoaliza ou se indetermina dentro do discurso, 

com diferentes finalidades, como evitar uma postura arrogante com afirmações categóricas; assumir 

com o outro um modo de ser cortês; não assumir a responsabilidade exclusiva por certas afirmações; 

relativizar a verdade de sua afirmação e muitas outras funções. As formas de indeterminação são 

várias: o uso de formas impessoais gramaticais (nós, a gente), expressões de generalização (todo 

mundo, as pessoas), o uso do sujeito indeterminado como em “dizem”, “contam”, “falam”), o uso de 

construções com voz passiva, sem mencionar o agente da ação, o uso de construções eufemísticas que 

evitam expressões de maior força ilocutória. 

Já no caso da relativização, há a indeterminação do dito. Ela pode ser feita por meio do uso 

dos verbos modais epistêmicos (não sei, penso eu), marcadores discursivos modalizadores (talvez, ao 

que parece). Pode-se também fazer uso do futuro do pretérito, do imperfeito no lugar do indicativo 

(poderia, gostaria, pensava, achava), estruturas causais explicativas (isso é ótimo, mas...), uso de 

diminutivos e outros recursos. 

Todos esses fundamentos teóricos constituíram as categorias de análise para alcançarmos os 

nossos objetivos, de acordo com a metodologia que a seguir apresentamos.  

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

Para alcançar esses objetivos seguimos os seguintes passos metodológicos: 

Em primeiro lugar nos aprofundamos nos estudos sobre atenuação já feitos, particularmente 

na leitura e no fichamento de textos de Briz (2013a e 2013b), Marta Albelda (2013), Silva e al. (2013).  

A seguir caracterizamos o contexto interacional geral da entrevista, isto é, definimos o espaço 

em que ocorre a entrevista e caracterizamos sob diferentes aspectos tanto a entrevistada quanto seus 

entrevistadores, nunca esquecendo que ambos falam não só entre si, mas também para o público 

televisivo.  

Com os grandes conceitos teóricos claros, partimos, na sequência, para a escuta exaustiva e 

repetida da entrevista, sempre acompanhada pela leitura de sua transcrição. Nesse trabalho, fomos já 

anotando, dentro de seu contexto concreto, os atenuadores que ocultam o dizer do eu da falante. 
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Finalmente partimos para a análise dos atenuadores, não o fazendo, porém, para todos os 

atenuadores da entrevista inteira, já que isso seria repetitivo. Limitamo-nos então a enfocar os 

atenuadores de alguns segmentos da entrevista. 

Por fim, retomamos os vários atenuadores encontrados para ver se o seu uso pela falante 

permite levar a definir uma imagem dela que brote de seu discurso. 

  

2.3 Análise e interpretação dos dados 

Nas interações costumam ocorrer dois tipos de discurso: o discurso da intensificação e o 

discurso da atenuação. Desses só nos interessa o último, em que, de acordo com Briz e Albelda (2013), 

o fazer é impessoalizado, generalizado e a força ilocutiva é atenuada. Nesse sentido analisamos aqui a 

atenuação do eu na entrevista dada por Zilda Arns, cujo tema central foi a Pastoral da Criança e seus 

feitos. Para a análise restringimo-nos a algumas passagens da entrevista, que, a seguir, transcrevemos. 

Elas são suficientes para evidenciar um falante que se caracteriza por ocultar o eu em suas 

manifestações. 

As passagens analisadas: 

Entrevistador 1: [...] E a senhora faz tudo isso com zero [vírgula] 86 [centavos de real]? Onde 

é que está indo o resto do nosso dinheiro? 

Zilda Arns: Bom, mas tem muita coisa [risos] que deve ser feita com ele [o resto do nosso 

dinheiro], né? É que o nosso trabalho é simples. A gente... a Pastoral da Criança escolheu o que é 

simples, o que é barato e que dá para fazer em larga escala. 

***** 

Entrevistador 2: [...] Como é que a senhora vê a participação da universidade na vida social 

brasileira, no sentido de resolver os problemas sociais? 

Zilda Arns: Eu acho que existe uma distância enorme. Eu... lá em Manaus, tinha um professor 

que trabalhava com plantas medicinais. Eu disse: "vamos chamar esse professor!". Ele vinha, assim, 

fim de semana, porque ele não podia deixar as aulas durante a semana. Nós pagávamos a condução 

para ele, quer dizer, o barco, o avião, para ele dar curso para o nosso pessoal sobre plantas medicinais. 

Quer dizer, uma coisa extraordinária! Por que [é] que a universidade, vamos dizer, as universidades 

não colaboram? Nós fizemos, assim, pegamos alguns professores e fizemos reunião com nosso pessoal 

para eles ensinarem como preparar, como fazer os remédios caseiros, aproveitar a alimentação da 

região, que jogam fora, no lixo, a maior parte. Aliás, o Brasil desperdiça incrivelmente, né? Eu sempre 

digo, o Brasil não tem falta de comida, desperdiça demais. A gente teria que ter um foco social mais... 
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Eu até faria um apelo às universidades, eu sou irmã de tantos professores; tenho 4 irmãos que fizeram 

doutorado, foram professores de universidade, um foi reitor. Mas eu diria, assim, que a universidade 

não se despertou para o seu papel social [...] 

***** 

Entrevistador 3: Agora, [sobre] o trabalho do governo, o papel do governo nessa área, qual é 

a avaliação da senhora? A senhora acha que o governo está fazendo o que cabe a ele da maneira 

correta? 

Zilda Arns: Eu diria que melhorou muito. Porque eu trabalho [há] muitos anos, né? Eu, só de 

saúde pública, tenho quarenta anos e desde antes de me formar eu já trabalhava, assim, no hospital 

de criança, no setor público, como voluntária, e continuei depois como médica da Secretaria da Saúde. 

Mas, eu diria o seguinte: que [o trabalho do governo] era um horror, no começo. Eu era diretora da 

rede de postos de saúde, área metropolitana de Curitiba. Vinham sacolas [e] as mães, muitas vezes, 

deixavam de amamentar para receberem o leite. Elas queriam vir para um posto de saúde para vacinar 

[seus filhos] quando tivesse a cesta básica. Não tinha educação para saúde, não tinha motivação, muito 

baixa autoestima. Hoje é totalmente descentralizado. O SUS [Sistema Único de Saúde], que, naquela 

época... e há pouco tempo, há dez anos, menos de dez anos, praticamente, melhorou de cinco anos 

para cá a descentralização - não é? -, que é uma coisa muito importante. O Brasil, enorme como é, oito 

milhões e 511 mil quilômetros quadrados, um serviço centralizado [seria] impossível de, vamos dizer, 

supervisionar. Então, hoje é descentralizado. Ainda não funciona bem; eu tenho a impressão [de] que 

falta, ainda, capacitar melhor a gerência e o controle social. Mas é descentralizado [...] Assim bem, 

também, [eu] diria assim, vamos dizer, Bolsa Escola, também é uma coisa muito boa, né? Então, eu 

creio que está no caminho da descentralização. O que falta, ainda, [é] acompanhar com a qualidade e 

o controle social. 

***** 

Entrevistador 4: Mas a Pastoral reconhece o racismo? 

[...] 

Zilda Arns: ... nós notamos isso, é evidente. Mas, assim, dentro das comunidades da Pastoral 

da Criança todos se sentem bem, se sentem felizes. Eu vou às reuniões da Pastoral e fico 

encantada!  Os negros tão felizes, tão realizados na Pastoral!  Eu creio que é uma riqueza a gente poder 

trabalhar com os negros. E quando eu fui à Angola e treinei as primeiras 17 mulheres, eu fiquei, assim, 

encantada pelo interesse e pelo talento [delas]. Hoje são mais de 400 mulheres trabalhando na 

Pastoral da Criança. Então, eu creio que o racismo, também, está muito, assim, na cabeça das pessoas. 
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Na hora [em] que a gente trabalha com elas e melhora a autoestima, elas mesmas, elas se incluem 

melhor. 

***** 

Entrevistador 2: Se a gente olhar um pouco os ganhadores do Prêmio Nobel dos últimos anos, 

por exemplo, em [19]88, ganhou a ONU [Organização da Nações Unidas], através de uma Força de Paz 

[tropas militares multinacionais, também chamadas boinas azuis, enviadas pela ONU a regiões de 

conflitos, para garantir o cumprimento dos tratados de paz]. [Em 19]94, o Shimon Peres e o Yasser 

Arafat foram ganhadores. Em [19]98, nós tivemos os dois da Irlanda do Norte [John Hume e David 

Trimble], um que representava o catolicismo, outro [que] representava os protestantes. E nós 

continuamos vendo guerra nesses lugares, continuamos tendo isso daqui, não como esses indivíduos, 

como grande indicadores do caminho da paz. Então, minha pergunta para a senhora é a seguinte: 

como a senhora viveu a ansiedade do Prêmio Nobel, como é que a senhora vê o Prêmio Nobel da Paz? 

Zilda Arns: Eu só queria corrigir você: não [é] a ansiedade do Prêmio Nobel, [mas] a alegria de 

já ter ganho o Prêmio Nobel, salvando cinco mil crianças por ano, viu? Então, esse é o sentimento que 

eu tinha, e o Brasil estava, realmente, eufórico. Foi coisa assim...[foi] maravilhoso, porque todas as 

religiões, todos os partidos políticos, todas as classes sociais, todo mundo, assim, vamos dizer, feliz, na 

expectativa, esperando o Prêmio Nobel da Paz. Mas, realmente, o prêmio nós já ganhamos só por essa 

mobilização e os resultados. Agora, eu diria que o mundo tem que despertar, né? Se você olhar o 

mundo, assim, tão revolto, com tantas guerras e tantos problemas e tanta pobreza, você vai dizer: 

"Para onde esse mundo quer seguir?  Quer se acabar, de tanta guerra?".  Nós temos que começar com 

a educação para a cultura de paz, e é urgente. Então, naturalmente, as grandes premiações, não tenho 

nenhuma crítica a fazer, foi um momento que eles acharam melhor a ONU receber, para talvez 

valorizar mais a ONU na interferência para a paz. Mas eu penso que a prevenção ainda não tem valor 

cultural, não é? A gente tem que trabalhar semeando a paz em terra fértil, não improvisando; a gente 

tem que investir, pagar para ter paz. Como eu digo: a gente tem que pagar para a criança mamar no 

peito. A mãe que amamenta tem que ganhar alguma coisa para ela perseverar bastante tempo, de tão 

bom que é para a criança, de tanta educação que faz. Então, eu creio que o Brasil poderia ser 

realmente, poderá ser, porque o povo brasileiro é fantástico, tem uma solidariedade incrível. Nós 

temos que começar com a cultura de paz, começando antes de nascer. E eu diria que o tipo Pastoral 

da Criança, complementado por médico de família, Bolsa Alimentação, com escolas melhores - porque 

também nossas crianças precisam ir à escola, uma escola boa, eles são pobres, né? -, Bolsa Escola, 

treinamento melhor dos professores... o país tem que investir nos recursos humanos, na educação, 

mas tem que ter saúde, senão também a educação perece, não é? Então, eu creio que o caminho é 

esse. E também as crianças deviam ficar na escola o dia inteiro. Lá em Forquilhinha [município 

brasileiro do estado de Santa Catarina], minha terra Natal - não é? - [onde] vivi uma infância tão 
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feliz,  porque eu repito tanto esse nome, mas nós tínhamos aula o dia inteiro. De manhã nós íamos à 

aula, vínhamos para casa almoçar e voltávamos [para] reforço escolar, música, arte, coral, esporte, 

aprendendo e gostando de lá. Eram freiras especializadas, educação da Alemanha. Eu penso por que 

[é] que o Brasil não gasta na promoção dos seus recursos humanos, na educação, em vez de gastar 

tanto com polícia e... e a coisa não tem fim. Pode mudar diretor, pode mudar ministro, que a coisa 

continua cada vez pior. A gente tem que, realmente, investir na prevenção, na educação para a paz. E 

o mundo tem que saber disso. E em todo lugar aonde a gente vai a gente vê que as crianças, vamos 

dizer, as nossas estão melhores, as famílias estão melhores, só que falta ainda atrairmos políticas 

públicas para o centro de pobreza. O que a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, que eu vi esses 

dias -  realmente, a Pastoral está fazendo sua parte -, mas não tinha banheiro dentro de casa, não 

tinha água dentro de casa, não tem emprego, [há muitos] analfabetos. Então, a gente tem que cuidar, 

assim, do desenvolvimento mais integral - né? -, mais intersetorial. E ter também áreas de lazer, 

porque as pessoas não podem só trabalhar; elas têm que também ter lazer, para terem saúde mental, 

para manterem a família unida né? Para a comunidade ter oportunidade de congraçamentos. 

**** 

Entrevistador 5: Aonde funciona melhor a saúde pública no país? Que estado ou que região? 

Zilda Arns: Bom, [é] difícil dizer. Nós temos municípios onde funciona bem, né? Então, a gente 

diria que existem muitos por aí. Eu até sentiria dificuldade em dizer quais são os melhores. Mas 

existem, de diferentes partidos políticos, municípios funcionando bem... depende muito da 

organização do sistema - não é? -, porque, realmente, a descentralização exigiu, assim, uma 

capacitação que muitos não tinham. E muitos, também, não procuraram se assessorar bem. Mas, eu 

diria que melhorou bastante. 

Os atenuadores que ocorrem nessas passagens podem ser reunidos em duas categorias, que 

revelam táticas de atenuação: a ocultação do eu e a relativização ou indeterminação do dito. 

No que respeita à ocultação do eu, a análise mostra os seguintes casos: 

- O uso da primeira pessoa do plural nós, como em: Nós pagávamos a condução para ele, quer 

dizer, o barco, o avião, para ele dar curso para o nosso pessoal sobre plantas medicinais. São 11 

ocorrências nos seis turnos acima e 151 ocorrências em toda entrevista.  

- O uso da expressão pronominal de terceira pessoa a gente, como em: A gente tem que 

trabalhar semeando a paz em terra fértil, não improvisando; a gente tem que investir, pagar para ter 

paz. Como eu digo: a gente tem que pagar para a criança mamar no peito. São 12 ocorrências nos seis 

turnos acima e 97 ocorrências em toda entrevista. 
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- O uso de uma forma nominal em terceira pessoa, como em: O que a gente vê, por exemplo, 

aqui em São Paulo, que eu vi esses dias -  realmente, a Pastoral está fazendo sua parte -, mas não tinha 

banheiro dentro de casa, não tinha água dentro de casa, não tem emprego, [há muitos] analfabetos. 

Ela faz uso da Pastoral como meio de generalizar. São 4 ocorrências nos seis turnos acima e 124 

ocorrências em toda entrevista. 

Em geral, a ocultação do eu tem as funções de evitar uma postura arrogante com afirmações 

categóricas; assumir com o outro um modo de ser cortês; não assumir a responsabilidade exclusiva 

por certas afirmações; relativizar a verdade de sua afirmação e funções similares. 

A outra tática de atenuação do eu é a relativização ou a indeterminação do dito. A análise 

mostra as seguintes ocorrências: 

- O uso de verbos modais epistêmicos que, de acordo com Hoffnagel, 1997, “se refere ao modo 

de uso da língua pelo qual se expressa uma avaliação sobre o valor de verdade”. Como vemos em: Eu 

creio que é uma riqueza a gente poder trabalhar com os negros. E quando eu fui à Angola e treinei as 

primeiras 17 mulheres, eu fiquei, assim, encantada pelo interesse e pelo talento [delas]. Hoje são mais 

de 400 mulheres trabalhando na Pastoral da Criança. Então, eu creio que o racismo, também, está 

muito, assim, na cabeça das pessoas. São 5 ocorrências nos seis turnos acima e 22 ocorrências em toda 

entrevista.  

- O uso dos verbos no futuro do pretérito no lugar do presente do indicativo. Como em: Eu 

diria que melhorou muito. Porque eu trabalho [há] muitos anos, né? Eu, só de saúde pública, tenho 

quarenta anos e desde antes de me formar eu já trabalhava, assim, no hospital de criança, no setor 

público, como voluntária, e continuei depois como médica da Secretaria da Saúde. Mas, eu diria o 

seguinte: que [o trabalho do governo] era um horror, no começo. São 7 ocorrências nos seis turnos 

acima e 25 ocorrências em toda entrevista. 

Em geral, a relativização ou indeterminação do dito tem como função diminuir a força 

argumentativa do dito e possui uma função de proteção tanto do falante quanto do receptor, evitando 

que uma imagem de impolidez seja criada.  

O seguinte quadro resume os destaques de nossa análise: 

  

1ª. categoria de atenuadores: os que se destinam à ocultação do eu. 

 Principais ocorrências em toda a entrevista: 
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Em vez da 1ª. pessoa do singular (eu/meu)  A 1ª. pessoa do plural (nós/nosso): 151 

ocorrências. 

       A 3ª pessoa (a gente, a Pastoral): 97 

ocorrências. 

Funções principais:  - evitar uma postura arrogante; 

- ser cortês; 

- não assumir responsabilidade exclusiva; 

- relativizar a verdade das afirmações. 

 

2ª. categoria de atenuadores: os que relativizam ou indeterminam o dito 

 Principais ocorrências em toda a entrevista: 

- O uso de verbos epistêmicos       (eu) creio: 22 ocorrências em toda a 

entrevista, sem contar formas similares como 

eu acho, eu penso, em minha opinião, etc.  

- O uso de verbos no futuro do pretérito       (eu) diria: 25 ocorrências em toda a 

entrevista, sem contar formas similares como 

poderia, faria, etc. 

Funções principais:  - diminuir a força argumentativa; 

- proteger a face do falante, evitando uma 

imagem de impolidez; 

- proteger a face do próprio ouvinte, 

mantendo aberta a possibilidade de ele 

continuar o diálogo. 

 

            

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Propusemo-nos a analisar as atenuações do eu numa entrevista televisa. Chegamos à 

conclusão de que as duas táticas principais usadas pela falante para atenuar a sua fala são: a ocultação 

do eu e a mitigação da força da fala por meio da relativização ou indeterminação do dito.  A 
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entrevistada costuma atribuir a um ator geral os feitos que a ela são referidos, fazendo o uso da 

generalização como meio de atenuar o seu eu. 

Além disso, a entrevistada é também não assertiva em sua fala, o que vem demonstrado 

na frequente recorrência de verbos epistêmicos e de verbos modalizadores no futuro do 

pretérito. 

O presente trabalho nos permitiu uma introdução em um novo aspecto no estudo do uso 

linguístico em situações de interação. Nesse sentido observamos que a atenuação não é só uma 

forma de ser dos falantes entre si, mas ela está inscrita próprias palavras que usam, na 

modalização que fazem dos verbos, enfim, na construção de seus enunciados. 
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RESUMO 

Tendo como base os fundamentos teóricos sobre dialogismo, intertextualidade e paródia, o 

presente estudo pretende examinar a criação de sentido produzido na campanha publicitária da 

marca Adidas Original, com o slogan Original Is Never Finished5. Ao utilizar-se dos recursos 

de linguagem, apoiados nos conceitos de Bakhtin, a publicidade pode ser considerada um 

instrumento que busca a reflexão de acontecimentos atuais e da sociedade, além de criar uma 

novidade ao reinterpretar obras marcadas por seu contexto histórico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dialogismo; intertextualidade; Adidas; paródia. 

 

Introdução 

Dom Cobb é um personagem fictício do filme A Origem (2010), do cineasta 

estadunidense Christhofer Nolan. A habilidade de Cobb é roubar informações do subconsciente 

das pessoas enquanto elas dormem. Essa competência faz com que ele seja muito requisitado 

para fazer espionagem industrial. Certa vez uma invasão foge do controle e ele se torna um 

criminoso. Um dia ele recebe uma irrecusável proposta: implantar uma ideia na mente de uma 

pessoa como se fosse um pensamento original. Esse ato pode garantir sua absolvição e o perdão 

da família que ele tanto deseja. 

No filme, a habilidade de Dom Cobb é considerada um crime, pois envolve 

procedimentos não aprovados pela sociedade. Porém, no mundo da publicidade, essa habilidade 

pode ser entendida como a linguagem da persuasão, que se estabelece por meio do diálogo, da 

interação entre duas ou mais pessoas, com o desejo de induzir alguém a acreditar ou aceitar 

uma acepção: “persuadir, antes de mais nada, é sinônimo de submeter, daí sua vertente 

autoritária. Quem persuade leva o outro à aceitação de uma dada ideia”.  (CITELLI, 2002, p. 

13). 

A linguagem exerceu e exerce fascínio sobre a humanidade. Registros históricos do 

século IV a.C. comprovam que o homem sempre buscou compreendê-la como capacidade 

humana. Peter (2005, p. 11) explica que: 

esse fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem 

desse poder que permite não só nomear/criar/transformar o universo 

real, mas também possibilita trocar experiências, falar sobre o que 
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existiu, poderá vir a existir, e até mesmo imaginar o que não precisa 

nem pode existir. A linguagem verbal é, então, a matéria do pensamento 

e o veículo da comunicação social. 

 

Assim, a publicidade se utiliza da linguagem, de texto verbais (escritos ou falados) e de 

textos não-verbais (imagens, sons, cheiros e texturas) com o propósito de dialogar com o 

público-alvo da marca. Muito além de vender produtos, ela também dissemina ideias e 

conceitos, influencia ações, opiniões e comportamentos, provoca sentimentos, emoções e 

reflexões.  

 Para Bakhtin, filosofo da linguagem em Estética da Criação Verbal (2003), todo ato da 

fala, texto ou discurso é formado pelo discurso de outrem, ou seja, aquilo que ouvimos e vemos 

é interiorizado pela nossa mente, subjetivado, e, posteriormente, exteriorizado. Portanto, nos 

atos da fala, na comunicação verbal, há sempre duas vozes, subjetivadas: 

Eu vivo em um mundo de palavras do outro. E toda a minha vida é uma 

orientação nesse mundo; é a reação às palavras do outro (uma reação 

infinitamente diversificada), a começar pela assimilação de riquezas da 

cultura humana (expressa em palavras ou em outros materiais 

semióticos). (BAKHTIN, 2003, p. 379) 

 

Sendo a linguagem individual e coletiva, o sujeito assume posições sociais distintas e 

seu discurso é absorvido ou repelido pelos outros grupos, da mesma maneira que absorve e 

repele os discursos que chegam até ele. Assim se dá a construção da consciência do sujeito, que 

inserido no mundo apreende a realidade da sociedade e do outro, toma consciência de si e da 

importância da sua fala.  

A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo 

ideológico (semiótico), e consequentemente, somente no processo de 

interação social. [...] Esta cadeia ideológica estende-se de consciência 

individual em consciência individual, ligando umas às outras. Os signos 

só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma 

consciência individual e uma outra (BAKTHIN, 2006, p. 34). 

 

Assim também é para Fiorin (2016, p. 21-22): “a língua, em sua totalidade concreta, 

viva, em seu uso real, tem a propriedade de ser dialógica [...] isso quer dizer que o enunciado, 

para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu”. No 

livro Questões de literatura e de estética  Bakhtin diz que: “em todos os seus caminhos até o 

objeto, em todas direções, o discurso se encontra com o discurso de outrem e não pode deixar 

de participar, com ele, de uma interação viva, tensa”. (BAKHTIN, 2002, p. 88). 

Tendo como ponto de partida o pensamento dos teóricos apresentados acima, surgiu o 

interesse deste trabalho que almeja investigar o dialogismo e a intertextualidade na campanha 

publicitária da marca Adidas lançada em 2017 com o slogan Original is never finished, que 
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buscou inspiração e referência no quadro O nascimento de Vênus, do pintor italiano Sandro 

Botticelli, e na música “My way”, do cantor e compositor estadunidense Frank Sinatra, utilizada 

como trilha da campanha para propor novos significados e uma reflexão dos movimentos 

socioculturais do hoje e do ontem. Uma vez que para Bakhtin:  

A sobrevivência de uma grande obra nas épocas que lhe sucedem, 

próximas e distantes, parece [...] um paradoxo. No processo de sua vida 

póstuma, a obra se enriquece de novos significados, de um novo 

sentido; a obra parece superar a si mesma, superar o que era na época 

de sua criação (BAKHTIN, 1997, p. 365). 

 

A Adidas foi criada em 1920 para atuar no setor esportivo. É patrocinadora de várias 

seleções e times de futebol, além de inúmeros eventos esportivos como Olimpíadas e Copa do 

Mundo. Participa do mundo da moda desde 1990, e atualmente é considerada uma das gigantes 

do setor, de acordo com a reportagem da revista Exame, de 22 junho 2017, 09h52. 

A Adidas nunca esteve tão na moda. [...] A marca esportiva alemã 

conseguiu desbancar a Nike no mercado americano e voltar a ser a dona 

do tênis mais vendido nos Estados Unidos. Nos últimos três anos, após 

um período de decadência, a empresa virou o conceito da marca de 

cabeça para baixo, investindo em moda e estilo em detrimento da 

performance. 

 

Há muitas referências nos vídeos produzidos pela marca para divulgar de 

seu slogan Original Is Never Finished. Porém, como explicitado anteriormente, esta pesquisa 

limitar-se-á à análise da música “My Way” e do quadro “O Nascimento de Vênus” e às 

reflexões geradas a partir dessa junção.  

A campanha levou o Grand Prix na categoria Entertainment Lions for Music de 

2017, que julga a melhor combinação entre publicidade e música. 

A peça publicitária em questão inicia-se com uma sequência de frames de pessoas 

jovens em diferentes cenários de cores e texturas, uma rua, uma boate, um túnel, algumas 

sozinhas e outras em grupo. A princípio, nota-se somente o som emitido pelos trilhos quando o 

trem passa sobre eles; depois murmúrios no ritmo da música “My Way” e, na sequência, a voz 

do cantor Frank Sinatra, cantando a música.  

Em uma dada cena, a voz do canto desaparece e surge somente uma voz que pronuncia 

a letra da música. Com o passar das cenas, a voz também muda, até o momento em que as vozes 

se juntam com a voz do cantor e surge o frame, da figura 01, com a imagem de uma mulher, 

branca de cabelos longos e ruivos, deitada na cama, com várias almofadas, de um quarto.  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/adidas/
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Fig. 01 Frame da campanha Original is never finished da Adidas Originals (00:46).  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7IY77rr3nP4. 

 

A mulher está vestida com uma malha transparente bordada com flores. Uma de suas 

pernas está levemente flexionada, o que destaca o tênis Adidas e, ao seu lado, é possível 

visualizar um notebook. Ela é a artista e fotógrafa Petra Collins, que segura um celular na mão 

e faz uma foto de si, uma self. Toda a cena da figura 01 é vista por um plano superior e tem um 

tom, predominantemente, rosado. 

Ela surge ao fundo da figura 01 do famoso quadro O Nascimento de Vênus, do pintor 

italiano Sandro Boticcelli, o que pode ser observado na figura 02, abaixo, e na figura 03, na 

sequência. Percebe-se que as duas imagens se sobrepõem e a conexão entre presente e passado 

se estabelece. 

 

Fig. 02 Frame da campanha Original is never finished da Adidas Originals (00:47).  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7IY77rr3nP4. 
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Fig. 03 Frame da campanha Original is never finished da Adidas Originals (00:50).  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7IY77rr3nP4. 

 

Na sequência, surge a figura 04, logo abaixo, e o espectador visualiza rapidamente uma 

nova versão do quadro de Boticcelli. Há uma mulher negra e nua, de cabelos longos escuros, 

deitada em cima de um objeto redondo e cercada de equipamentos tecnológicos abandonados: 

celulares, monitores, televisores, computadores, laptops, teclados e fios.  

Ela projeta um dos braços sobre os seios e sua perna está levemente flexionada, porém 

está calçada somente com um dos pés do tênis. À sua esquerda, estão duas pessoas: uma morena 

e outra branca com celulares na mão, posicionados como se a fotografassem. À sua direita está 

uma mulher de cabelo longo que lhe oferece o outro pé do tênis. Toda essa sequência de cena 

tem como som a união da voz do cantor e as vozes das pessoas justamente no refrão “I did it 

my way”. 

 

Fig. 04 Frame da campanha Original is never finished da Adidas Originals (00:52).  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7IY77rr3nP4. 

 

A tela se escurece e o coro de vozes reaparece dando sequência à música e às imagens. 

Ao fim do anúncio, a figura 04 é novamente projetada, porém com o slogan Original is never 

finished, o que pode ser visto na figura 05. Na sequência, o frame da figura 06 aparece com a 

palavra original e as três listras características da marca Adidas. 
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Fig. 05 Frame da campanha Original is never finished da Adidas Originals (01:20). 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=7IY77rr3nP4. 

 

Análise da Campanha 

 

A primeira transição de imagem entre a mulher branca e o quadro já demonstra que o 

criador da campanha utiliza a intertextualidade explícita para garantir que a paródia seja 

reconhecida, não só para essa imagem, mas também para a próxima. De acordo com Hutcheon 

(1985, p. 14), a paródia precisa ser defendida, pois trata-se de um discurso interartístico. Com 

a própria autora diz “a paródia é, neste século, um dos modos maiores da construção formal e 

temática de textos. E, para além disto, tem uma função hermenêutica com implicações 

simultaneamente culturais e ideológicas”.  

Na obra “Nascimento de Vênus”, do pintor italiano Sandro Botticelli, de por volta de 

1480, estão ilustrados Zéfiro, o vento do Oeste da primavera, e sua esposa, ninfa Clóris. À 

direita, com um manto bordado e inflado pelo sopro de Zéfiro, está uma das deusas da estação, 

a deusa Hora. No centro do quadro, está Vênus, nascida de uma concha sobre as espumas do 

mar da Ilha de Chipre, a deusa mitológica do amor Afrodite. 

Apesar de apresentar-se quase em sua forma natural, ou seja, nua, Vênus demonstra uma 

linguagem corporal casta ao cobrir suas partes com o longo cabelo dourado. O pintor se inspirou 

em outras representações de Vênus para pintar a deusa. Uma delas foi a Vênus de Médici, 

escultura clássica de tamanho natural e que também remete a outras esculturas de Vênus da 

Antiguidade. A imagem não exalta o desejo carnal, mas, sim, a beleza e a pureza, uma virgem 

nascida adulta. 

A obra é serene de cores claras, luminosas e de características pagãs, mesmo sendo de 

uma época em que as produções artísticas ainda se prendiam aos conceitos católicos. Há uma 

mistura entre o mundo mitológico e o real, um paganismo característica do momento 

neoplatonista cristão pelo qual o pintor foi influenciado.  
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“My Way”, “Meu Jeito”, por sua vez, é a versão estadunidense da música francesa 

“Comme d’habitude”, de 1967, composta por Claude François. Frank Sinatra, cantor, 

compositor e ator ítalo-americano, manteve a melodia e modificou totalmente a letra.  

A versão estadunidense conta a história de um homem que, no fim da vida, com 

arrependimentos e alegrias, acredita ter trilhado seu próprio caminho. Vejamos um trecho 

traduzido da música: 

E agora o fim está próximo e, portanto, encaro o desafio final [...] Eu 

tenho vivido uma vida completa. Viajei por cada e todas as rodovias e 

mais, muito mais que isso eu fiz do meu jeito. Arrependimentos, eu tive 

alguns [...] Eu fiz o que devia ter feito e passei por tudo consciente, sem 

exceção. Eu planejei cada  caminho [...] E para que serve um homem, o 

que ele possui? Senão ele mesmo [...] os registros mostram, eu recebi 

as pancadas e fiz tudo do meu jeito. 

 

Francis Albert Sinatra nasceu nos Estados Unidos, na cidade de New Jersey, em 1915. 

Ícone de sua geração, suas músicas são lembradas até hoje. É um cantor de referência, aplicado 

e considerado um gênio do jazz e também o primeiro a dar importância ao marketing pessoal 

para impulsionar sua carreira. 

Na campanha, pode-se identificar os opostos nas imagens. Vênus, a Afrodite, é 

considerada também a Deusa do Amor. Nasce no mundo, na natureza, vem do mar e é recebida 

e presenteada por seres mitológicos. Recebe a homenagem de ter seu nascimento representado 

em uma pintura.   

A mulher branca está no quarto, sozinha, isolada, protegida, alheia ao mundo externo.  

Seu contato com o exterior é feito através da tecnologia, é virtual, representado pelo notebook 

e celular que ela mesma manuseia para tirar seu próprio retrato. A terceira imagem se aproxima 

da obra de Vênus. A mulher negra representa o nascimento da humanidade com a tecnologia. 

O negro representa o berço da humanidade. Ela é recepcionada por seus semelhantes e é 

presenteada. 

A campanha utiliza-se da paródia crítica e até carnavalesca, aproximando-se do humano 

para transmitir a mensagem de que tudo pode ser recriado, pode-se transmitir uma novidade:  

Encerrar uma obra na sua época não permite compreender a vida futura 

que lhe é prometida nos séculos vindouros e essa vida fica parecendo 

um paradoxo. As obras rompem as fronteiras de seu tempo, vivem nos 

séculos, ou seja, na grande temporalidade, e, assim, não é raro que essa 

vida (o que sempre sucede com uma grande obra) seja mais intensa e 

mais plena do que nos tempos de sua contemporaneidade (BAKHTIN, 

1997, p. 365). 

 

Para Bakhtin (1997), somente as grandes obras são capazes de resistir ao tempo e se 

enriquecem com novos significados, novos sentidos. Em função disso,  
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Uma obra não pode viver nos séculos futuros se não se nutriu dos 

séculos passados. Se ela nascesse por inteiro hoje (em sua 

contemporaneidade), se não mergulhasse no passado e não fosse 

consubstancialmente ligada a ele, não poderia viver no futuro. 

(BAKHTIN, 1997, p. 365) 

 

Assim, o passado precisa ser revisitado e atualizado. Apoiado pela música “My Way”, 

traduzida como “Meu caminho”, ou até, “meu jeito”, potencializa essa ideia de que aquilo que 

me pertence, ou seja, “o caminho” ou “o jeito” só pode ser original, pois o meu ser é único.  

Desse modo, a campanha, ainda apoiada nos contextos históricos do momento de 

produção de sua obra, chama a atenção para uma reflexão que se reflete na sociedade até os 

dias atuais: a desigualdade de raça. O quadro expõe o início do período de comercialização de 

escravos africanos e a música marca o movimento dos negros por igualdade de direitos.  

Esse tema entrou em foco novamente após a sucessão do Presidente Barack Obama, Presidente 

negro dos Estados Unidos, pelo Presidente Donald Trump que apoia movimentos sociais de 

supremacia branca e provoca o acirramento das diferenças raciais e o aumento de assassinatos 

de negros no pais, conforme reportagem da revista Exame, de 19 de agosto de 2017, 06h00: 

Não é novidade que os EUA vivem em clima de tensão racial, mas 

especialistas avaliam que a campanha presidencial e consequente 

eleição de Trump tenham servido de motor para o aumento no número 

de crimes de ódio no país. Um mês depois da vitória de Donald Trump 

na eleição presidencial em 2016, 1.094 incidentes de ódio foram 

registrados no pais sendo 221 contra negros. 

 

 

 

Considerações Finais 

  

De acordo com a análise realizada neste trabalho, conclui-se que a publicidade pode 

fazer uso da intertextualidade, porém se usados de forma inteligente, uma vez que é necessário 

que o público-alvo possua o repertório exigido para a compreensão dos diálogos que se fazem 

presentes na campanha.  

Nesse sentido, evidenciou-se a importância de as marcas conhecerem profundamente 

seus consumidores, para além da tríade gênero, idade e classe social, considerando os aspectos 

culturais e comportamentais que compõem a vivência desse público e que o torna capaz de 

apreender o dialogismo na campanha e na publicidade de um modo geral. 

Considerando que o homem se coloca no mundo por meio da linguagem e que ela é 

sempre dialógica, resta a reflexão de que tipo de intertextualidade será manifestada na 

publicidade para que a compreensão se dê forma evidente. 

 

https://exame.abril.com.br/mundo/entenda-a-crescente-tensao-racial-e-violencia-nos-eua/
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RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa a maneira como foi abordada a violência da polícia nos protestos 

ocorridos no Brasil entre 2013 e 2016 nos veículos Carta Capital, Folha de S. Paulo e a Veja. 

Verificando como a ações foi exposta em suas matérias, usando uma mesma dada e diferentes 

pontos de vista. E também se a atuação da instituição varia conforme o objetivo da 

manifestação. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo. Protestos. Violência policial. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em 2013 um levante de brasileiros saiu às ruas a fim de reivindicar o aumento da passagem 

de ônibus. Esse movimento, que posteriormente acresceu outras críticas à demanda do 

protesto e ganhou grande destaque na mídia, ficou conhecido como “ jornadas de junho”, que 

contou com 1,25 milhão de pessoas, somando os diversos movimentos pelo país no da 

20/6/13. 

 

Já em 2015 novos protestos tomaram as avenidas brasileiras, dessa vez para pedir o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em resposta a esse movimento surgiram 

manifestações de ideologia contrária, na qual a causa era defender a permanência de Dilma no 

poder. 

Um aspecto que relaciona esses protestos que ocorreram no Brasil entre 2013 e 2016 foi a 

violência policial. 

Caracterizada por inúmeros casos de abuso de poder, a polícia brasileira foi a que mais matou 

em 2015 (EXAME, 2015). Já quando tratamos da temática protestos, historicamente a 

instituição sempre foi citada em casos de violência, como aponta (GOHN, 2014). 

Desde o início das “jornadas de junho” foi perceptível o exagero na ação repressora da 

polícia, como relataram os manifestantes. Ainda assim a mídia inicialmente se pautou nos 

prejuízos trazidos pelos participantes. Posteriormente, quando a polícia agrediu repórteres e 

fotógrafos e as fotos das agressões foram disseminadas pelas redes sociais, a mídia mudou seu 

posicionamento. 
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No movimento pró-impeachment a situação se deu de maneira diferente. Apenas casos 

isolados de violência foram registrados pela mídia. “As manifestações foram pacíficas, com 

poucos incidentes isolados em algumas cidades. Grande parte dos manifestantes vestia verde 

e amarelo e levava cartazes contra a corrupção, o governo federal e o PT”. (G1, 2015). 

Criando um contraste com as manifestações pró-impeachment o movimento que apoiava 

Dilma teve grande repressão e foi marcado pela mídia por inúmeros casos de violência e 

vandalismo. 

Dispondo desse histórico como parâmetro a presente pesquisa analisou a maneira como se 

deu a cobertura da violência policial nas manifestações entre 2013 e 2016 pelos veículos 

Carta Capitais, Folha de S. Paulo e Veja. Tendo como objeto de estudo as matérias que foram 

publicadas nesse período e as fotos correspondentes. Buscou-se evidenciar o parâmetro de 

cada veículo ao realizar sua cobertura, apontando seu embasamento e principalmente a quem 

buscou dar voz em suas matérias.  De tal forma a identificar qual a postura assumida pela 

mídia ao realizar a cobertura dos protestos, como ele foi retratado, o que foi exposto com 

ênfase e o que é deixado em segundo plano. Traçando uma análise comparativa entre 

veículos. 

Justificativa  

Esse tema foi escolhido através do contato com matérias jornalísticas de diferentes veículos, 

as quais possuíam divergências em seus conteúdos, mas tratando da mesma situação (as 

manifestações entre 2013 e 2016). Percebeu-se que havia uma tendência na exposição do 

conteúdo em veículos que seguem orientações políticas semelhantes, e um contraste marcante 

entre os que divergiam nesse aspecto. Para tanto tem-se como intuito analisar o porquê dessa 

contraposição, apontando qual foram as fontes usadas na cobertura, quem foi ouvido e quem 

deixou de ser. Ou seja, qual o fundamento para a matéria ter sido feita daquela maneira. 

Objetivo  

O objetivo da presente pesquisa é analisar a forma como se deu a cobertura jornalística da 

violência da polícia militar nas manifestações no período entre 2013 e 2016. 

De tal forma a identificar qual a postura assumida pela mídia ao realizar a cobertura do 

evento, como ele é retratado, o que é exposto com ênfase e o que é deixado em segundo 

plano. Traçando uma análise comparativa entre veículos. Também se pretende verificar a 

atuação policial em protestos, como esse ato oscila de acordo com a proposta do movimento e 

com a posição do governo sobre o assunto. 

 

Método 

O método escolhido para a realização do projeto foi o estudo de caso e também a análise 

comparativa através da abordagem qualitativa. Para isso, foram selecionadas matérias 

jornalísticas referentes à cobertura das manifestações no período entre 2013 e 2016, dos 

veículos Carta Capital, Folha de S. Paulo e Veja, os quais foram selecionados em função da 

divergência na orientação política, o primeiro assume a linha editorial de esquerda política e 

apresenta um caráter crítico massivo, o segundo não assume uma linha político-ideológica, já 

o terceiro adota o estilo da direita conservadora. Traçando-se assim um paralelo entre 

jornalismo e política. Além do amplo consumo e acesso deles pela população. 
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As matérias selecionadas como objeto de pesquisado vículo Folha de S. Paulo foram: A 

primeira de 2013 (06/06/13), para ser vista como parâmetro por ser o início. O marco da 

mudança no posicionamento da mídia (13/06/13). A de maior amplitude em 2013 (20/06/13). 

A do movimento pró-impeachment (15/03/15), que contou com um público de 210 mil 

pessoas reunidas em uma única manifestação. A contra o impeachment (29/08/16), marcada 

pela violência e o abuso da repressão policial. E a da confirmação do impeachment 

(31/08/16), marcada também pelo contraste nos protestos pró e contra o processo. Já das 

revistas Carta Capital e Veja a escolha foi analisar a cobertura das datas (06/06/13), 

(13/06/13) e (20/06/13). O número de matérias analisadas, para duas revistas o objetivo foi 

encontrar edições que abordassem o mesmo período, no caso as manifestações de junho de 

2013 (jornadas de junho). O intuito foi analisar o mesmo evento sob a perspectiva de dois 

recortes distintos. Já a Folha de S. Paulo foi analisada de maneira diferente, mas com o 

mesmo parâmetro, afim de levar em consideração seu caráter de jornal diário e não revista 

semanal como os dois outros. 

Entre os principais pontos analisados tem-se: o destaque da matéria (se ela está na capa, na 

chamada). Observando o que foi elencado pelo veículo com ênfase da publicação, qual o foco 

da narrativa e o que foi deixado em segundo plano ou não foi retratado. Junto a isso analisar 

também o tamanho da matéria (título, textos, fotografia), fazendo relação entre o que foi 

exposto, qual a relevância e o juízo de valor oferecido, ou seja, qual a característica foi dada 

aos personagens (os manifestantes e a polícia) pela mídia. Já em relação às imagens, o ensaio 

será feito para apontar o que ganhou mais espaço na publicação, o que não foi tão retratado e 

o aspecto dessa exibição. Pretende-se mostrar a maneira como os personagens são 

apresentados nas fotografias e também a relação criada entre elas. 

 

Resultados 

Como cada veículo retratou a violência nas manifestações 

Folha de S. Paulo 

7 de junho de 2013 

A publicação estampou na capa uma foto da queima de catracas com a manchete 

“Vandalismo marca ato por transporte mais barato em SP”. Logo nesse espaço é possível 

perceber o predomínio da ideia de violência e caos gerado pela ação dos manifestantes, assim 

como nos trechos “protagonizaram cenas de vandalismo”, “Protesto contra aumento de ônibus 

tem confronto e vandalismo em SP” os quais aparecem ao longo das matérias. Observa-se que 

no decorrer da edição existe a tentativa de vincular a violência ao manifestante, trazendo às 

ações agressivas e exageradas da polícia uma “justificativa”, a segurança da cidade. “A PM 

utilizou alas de borracha e gás para conter depredação”. Uma das fotos que estampou a edição 

mostrava policias munidos de seus escudos atrás de uma grande chama e muito lixo, fazendo 

referência ao caos gerado pela manifestação versus polícias protegendo o espaço, a cidade. 

Apenas no final da matéria há a explicação da reinvindicação dos manifestantes. Ou seja, 

primeiro é criada a ideia de vândalos e indivíduos violentos e somente depois há a explicação 

do porquê do protesto, dificultando a empatia do leitor pelos manifestantes. A segunda 

matéria sobre a manifestação, contida no c4, deixa ainda mais nítido o posicionamento do 

veículo acerca da violência praticada pela polícia, já que em todo o texto é exposto o pânico e 

caos causado pela manifestação “Em pânico, clientes e funcionários ficaram presos no 

shopping”, mais uma vez, colocando a ação policial apenas como um gesto de defesa da 
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população e se abstendo da crítica acerca do excesso de violência pela instituição. As fotos, 

apesar de mostrarem o confronto, evidenciam os atos de depredação do patrimônio público. 

14 de junho de 2013 

Nessa cobertura, diferente da realizada no dia 7 de junho de 2013, houve grande exposição da 

violência policial. A capa foi estampada pela foto de um policial agredindo um casal, e a 

manchete reafirmava a violência “Polícia reage com violência a protesto e SP vive noite de 

caos”.  Essa mudança pode ser explicada, entre outros fatores, pela agressão dos policias aos 

jornalistas e principalmente aos funcionários da própria Folha de S. Paulo, como retratam os 

títulos “Jornalistas da Folha levam tiros da PM; sete são atingidos”, “Bombas e balas de 

borracha deixam centro em pânico”, “Jornalistas são feridos por disparos de policias 

militares”, Haddad diz que violência da PM marcou ato”. Mais uma vez diferente da primeira 

cobertura, o jornal trouxe depoimentos favoráveis aos manifestantes, o quais criminalizavam 

a ação dos policiais, como o depoimento do fotógrafo freelancer Victor Dragonetti que usou 

suas fotos como defesa contra a ação violenta ou também de Fábio Braga, repórter-fotógrafo 

atingido por dois disparos de balas de borracha.  

21 de junho de 2013 

A cobertura do protesto realizado no dia 20 se deu de maneira semelhante à do dia 7 de junho 

de 2013. Pautada no vandalismo dos manifestantes e também no grande caos gerado pelo 

confronto entre participantes e a força policial, a matéria amenizou as ações violetas dos 

policiais e expos com ênfase o caos provocado pelos manifestantes. Os “ataques” a Brasília e 

as tentativas de invasão às sedes do executivo e judiciário foram destaque, ilustrados por fotos 

de manifestantes mascarados e agressivos. Em São Paulo o destaque foi para o confronto 

entre os manifestantes provocado por participantes petistas, conforme as fontes do veículo. 

Segundo o jornal, não houve participação ativa da polícia, os agentes ficaram apenas 

“observando” a confusão. Em Ribeirão Preto, um manifestante foi morto por um carro que 

tentou furar o bloqueio do protesto. A manchete e o próprio texto referente a morte deixaram 

implícito que a culpa da morte foi o próprio protesto “Ribeirão Preto tem a 1ª morte dos 

protestos”. 

16 de março de 2015 

A publicação que trouxe em detalhes a cobertura do maior ato já realizados na cidade São 

Paulo após as Diretas Já, dedicou mais de 9 páginas para expor o “sucesso” do “fora, Dilma”. 

Com a possível finalidade de dar destaque positivo ao protesto, o número de indivíduos foi 

substituído ao longo da matéria por termos como “multidões”. O ambiente de “atmosfera 

pacífica”, como foi descrito pelo jornal, teve como símbolo heroico a figura do policial 

militar, que até pousou para selfies. A matéria contou ainda com entrevistados heterogêneos, 

na busca de mostrar que o “fora, Dilma” atingiu todas as mais diversas camadas da sociedade, 

como de gênero, orientações sexuais, raça e classe social. “Do Grajaú ao Morumbi, dos 

Jardins a Ermelino Matarazzo, crianças, casais de avós transformam o protesto paulistano em 

ato heterogêneo”, “Cabelos grisalhos, espetados com gel, crianças nos ombros, casais (héteros 

e gays), grupos de amigos e solitários” (Trechos retirados da matéria Caras da Avenida). A 

edição contou ainda com grande volume de gráficos comparando as manifestações pró e 

contra Dilma, tornando a empatia pelo “Fora, Dilma” inevitável ao público “desinformado”, 

já que os números erram extremamente discrepantes e polarizados. 

30 de agosto de 2016 
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A publicação extremamente enxuta trouxe um relato superficial sobre a manifestação contra o 

impeachment da ex presidente Dilma. Com cerca de uma página contendo caráter noticioso 

(excluindo editais e opiniões), a Folha apresentou uma matéria pequena e que transmitiu 

apenas o caos gerado pelo protesto, colocando novamente a polícia militar e sua brutalidade 

como resposta à violência dos manifestantes e como forma de assegurar o bem-estar da 

população. Ao contrário do que foi feito na cobertura do protesto pró impeachment (realizado 

em 16 de março de 2015), a edição não contou com depoimentos de figuras públicas ou 

cidadão paulistanos que apoiavam o protesto. Pelo contrário, as poucas entrevistas 

transmitiam o ambiente caótico para o leitor. 

1 de setembro de 2016 

Capa da edição de 1 de setembro de 2016 

A edição que veiculou o impeachment da ex presidente Dilma Rousseff contou com uma 

segmentação na cobertura das manifestações, as quais se sucederam simultaneamente. De um 

lado paz e de outra barbaria. Os protestos que comemoravam a saída de Dilma do poder foram 

marcados pelo ambiente alegre e otimista dos manifestantes, com direito a champanhe e 

fogos. Os policiais nem chegam a ser mencionados na cobertura. Por outro lado, nas 

manifestações contra a decisão Senado, foram os Black blocs que ganharam destaque. Sendo 

associados aos manifestantes pelo veículo, a cobertura trouxe casos de vandalismo e 

depredação, principalmente relacionados ao ataque à sede da Folha. Ou seja, de um lado da 

cobertura, contra a ex presidente, o cenário era harmônico e promissor. Já no lado a favor da 

permanência de Dilma o cenário era caótico. 

  

Carta Capital 

Edição nº754 – 26 de junho de 2013 

A edição trouxe uma cobertura focada nos manifestantes, abordando principalmente 

depoimentos dos integrantes do MPL (movimento passe livre), afim de esclarecer o leitor 

acerca dos ideais e do objetivo dos protestos. 

Quando abordada a questão da violência policial, diferentes dos outros veículos, a Carta 

Capital aponta para uma questão institucional e política, referindo a violência policial como 

meio de “abafar” as críticas ao sistema político e não como instrumento de segurança. A Carta 

Capital também expõe a maneira como a manifestação foi retratada por outros veículos de 

comunicação, os quais, segundo a revista, mudaram seu posicionamento mediante a adesão do 

público de classe média ao protesto e também devido à agressão aos repórteres e fotógrafos: 

“Ao atrair jovens de classe média escandalizados com a repressão policial, também os jornais 

e emissoras de tevê passaram a demonstrar simpatia pelos rebelados. Se antes os 

manifestantes eram tratados indistintamente como “vândalos” e os editoriais clamavam pela 

repressão da PM, a mídia passou a tratar os casos de depredação de forma mais isenta: fatos 

isolados, causados por pequenos grupos. ” A cobertura também retrata alguns raciais 

violentos, mas deixando claro a segmentação entre eles e a ideologia do protesto. Em relação 

às fotográficas usadas na matéria, o foco está na massa, no imenso aglomerado que participou 

dos protestos, ainda assim, não deixando de mostrar imagens de violência.   

Veja 

Edição nº2327 – 26 de junho de 2013 
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A edição traz um recorte bem diferente quando comparado ao da Carta Capital. Culpando o 

partido dos trabalhadores (PT) e colocando-o como principal responsável pelas 

manifestações, a Veja se mostrou ao lado do povo, trouxe inúmeros depoimentos de 

manifestantes (a maioria de perfil elitizado, como advogados e médicos) e criticou militantes 

de esquerda, colocando as “jornadas de junho” e sua atual proporção como responsabilidade 

de manifestantes de direita. “Os esquerdistas tiveram de ouvir um dos mais elegantes 

xingamentos da história mundial das manifestações: ‘Oportunistas, oportunistas’. ” 

Quando o assunto é violência a polícia não foi nem sequer citada. A responsabilidade pelo 

caos foi colocada, principalmente, na figura dos “anarquistas”: “Entre os vândalos que 

macularam os protestos há desde militantes de esquerda até pitboys sem causa, mas são os 

anarquistas que incitam o quebra-quebra. ” A violência praticada pela instituição foi 

“suavizada” a ponto de não aparecer na cobertura. Inclusive nas imagens, nas quais apenas 

manifestantes aparecem protagonizando cenas de violência, principalmente depredação. 

Análise geral 

Como foi possível observar, os três veículos assumiram posicionamentos perceptivelmente 

distintos em suas publicações referentes à violência da polícia militar nos protestos. Enquanto 

a Folha de S. Paulo partiu de uma linha “conservadora”, culpando o manifestante pelo caos e 

desordem, e optando por atenuar a ação policial, modificando essa visão somente quando 

jornalistas do próprio veículo foram atingidos pelo policias. A revista Carta Capital deixou 

explícita a violência excessiva da instituição e a condenou. Optando por vincular a ação 

agressiva ao fato da ideologia das manifestações ir contra os interesses da ordem política. Já a 

revista Veja não abordou a violência policial em sua cobertura, preferindo assim culpar o 

manifestante de esquerda e grupos radicais pelos confrontos e a desordem. Esse cenário 

evidencia ainda mais a parcialidade do veículo ao cobrir um evento. Já que se trata da mesma 

situação vista por três recortes completamente distintos.   

Outro ponto a ser ressaltado é a parcialidade da ação policial nas manifestações. Ou seja, é 

possível concluir que há variação no comportamento da instituição conforme a intenção do 

protesto. Citando dois exemplos, as manifestações “fora Dilma” e o protesto a favor da ex 

presidente, os quais contaram com atitudes completamente distintas, em relação a ação 

policial. Isto é, se o objetivo vai de encontro ao interesse da classe política tem-se um cenário. 

Entretanto, se os interesses conflitam o ambiente torna-se instável e por vezes violento. 

 

 

 

Considerações finais 

O objetivo de analisar a forma como se deu a cobertura jornalística da violência da polícia 

militar nas manifestações no período entre 2013 e 2016, identificando a postura assumida pela 

mídia ao realizar a cobertura do evento foi cumprido. Os três veículos propostos foram 

estudados (Carta Capital, Folha de S. Paulo e Veja), observado como o tema foi retratado, o 

que foi colocado em evidência e o que não foi abordado – Carta Capital mostrando o viés do 

manifestante e expondo a agressividade policial. Folha de S. Paulo divergindo, colocando 

assim o manifestante como protagonista e a figura do policial como certificação do bem-estar 

e segurança. Já a Veja optando por não retratar, trazendo apenas os perfis de manifestante 

violentos, do caos e da desordem provocada “pelos protestos”. 
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Com a seguinte análise torna-se possível corroborar ainda mais com as ideias do autor 

Adriano Freixo, principalmente ao que se refere a cobertura feita pelo veículo Folha de S. 

Paulo. Adriano expôs em sua obra conjunta (Manifestações no Brasil: as ruas em disputa) que 

o jornal deu visibilidade e destaque as “ações violentas” e aos “atos de vandalismo” e optou 

por amenizar a agressividade policial, deixando esse posicionamento de lado apenas no 

momento que em jornalistas foram agredidos e as fotos “inundaram” as redes sociais. O que 

pôde ser confirmado na análise da cobertura realizada pelo jornal. 

Em relação a atuação policial nos protestos, houve a confirmação da dualidade na atuação da 

instituição, através da observação de suas ações em datas chave, reafirmando o depoimento de 

Adilson Paes de Souza, tenente-coronel reformado da PM-SP, o qual expôs “Há dois tipos de 

polícia nas manifestações. Não há como negar que, quando o pleito dos manifestantes é 

contrário às posições das autoridades públicas do Estado, a atuação da polícia é bem diferente 

de quando o pleito dos manifestantes é a favor da postura das autoridades” 

Já quanto ao número de matérias analisadas, para duas revistas o objetivo foi encontrar 

edições que abordassem o mesmo período, no caso as manifestações de junho de 2013 

(jornadas de junho). O intuito foi analisar o mesmo evento sob a perspectiva de dois recortes 

distintos. Já a Folha de S. Paulo foi analisada de maneira diferente, mas com o mesmo 

parâmetro, afim de levar em consideração seu caráter de jornal diário e não revista semanal 

como os dois outros. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a desconstrução das figuras dos contos de fada na série 

Des(encanto) produzida para o streaming Netflix. Analisando os aspectos das personagens e a 

narrativa da série busca compreender como os discursos imbricados no desenho animado 

constroem novos significados para os contos de fada tradicionais. 

  

 

PALAVRAS-CHAVE: (Des)encanto; contos de fada; séries; desenho animado 

 

  

Introdução 

Este trabalho visa contribuir para a discussão da representação dos contos de fadas nos 

produtos midiáticos. O ponto de partida é investigar de que forma a estrutura narrativa propõe 

novos paradigmas para a sociedade, questionando os tradicionais. O princípio desse estudo é 

apoiar a discussão proposta na análise de um produto audiovisual específico denominado 

(Des)encanto, estabelecendo um paralelo entre os tradicionais contos de fadas e a 

representação dessas histórias na série. 

Antes de iniciar a análise textual, é importante contextualizar a série (Des)Encanto, uma 

animação norte-americana produzida para o streaming Netflix. 

A série é de criação de Matt Groening, o mesmo que criou Os Simpsons e Futurama, sendo 

direcionada para o público adolescente e adulto e utiliza as mesmas características dos 

personagens com grandes bocas, olhos brancos e esbugalhados e um senso de humor irônico. 

                                                           
6 Doutoranda do programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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(Des)encanto apresenta a história da princesa Bean, uma jovem que gosta de uma boa bebida 

e de confusão. Vivendo na Terra dos Sonhos, um reino medieval decadente, ela parte para a 

Aventura com seus amigo: Elfo, um elfo que decidiu sair para explorer o mundo e Luci, seu 

demônio pessoal e sua conselheira. Colocando-a no centro da série é possível encontrar beleza 

e humor no lado comum da vida e no seu contraste com pequenos absurdos, como um elfo, 

um demônio, a criação de uma religião, o espetáculo de uma execução e a busca pelo elixir da 

vida eterna. 

Dentro do formato do streaming, são dez episódios que seguem uma lógica narrative: Bean, a 

princesa, precisa fugir do seu casamento forçado e depois provar seu valor para seu pai. 

Os episódios da série são muito ricos em detalhes e recheados de alusões, como no primeiro 

episódio, em que são apresentados os Elfos, uma clara referência aos Smurfs, já que assim 

como os bichinhos azuis, eles também tem nomes conforme suas características, como por 

exemplo, Retorno e Falante. Ou ainda, a referência ao clássico britânico da turma de Monty 

Python, no qual O Colecionador de Mortos tem a mesma função de catar os mortos pela Peste 

Negra caídos pela cidade. Nessa cena específica, ainda é possível ver uma referência à série 

britânica Red Dwarf, exibida entre 1988 e 1999, que na estreia da 2ª temporada contou com a 

tripulação de um navio descobrindo que só havia leite de cachorro em seus suprimentos de 

comida. 

 

 

Fig.1 Fonte: Tecmundo 

 

Por definição, uma alusão é uma referência intencional cuja associação transcende a mera 

substituição de um referente. Uma referência comum nos permite facilmente substituir um 

termo ou uma frase por outro. Já uma alusão nos obriga a ir além de tal substituição. 

(HALWANI; SKOBLE, 2004, p.84) 

 

 

As alusões presentes na série provocam prazer ao telespectador, à medida que é capaz de 

identificar e compreender as associações propostas pelos roteiristas, reconhecendo-as como 
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algo familiar. A ausência de identificação e compreensão da alusão pelo telespectador, no 

entanto, não compromete a diversão. Assim, a complexidade do conteúdo agregada à trama 

artistica do desenho, faz com que a série seja intelectualmente estimulante e, ao mesmo 

tempo, divertida, seduzindo adolescents e adultos, independentemente dos seu grau de 

conhecimento ou cultura. 

Dessa forma, cada episódio desse intricado desenho, que trata os contos de fada com 

irreverêcia, é digno de ser visto mais de uma vez. No desenrolar de situações cotidianas é que 

se estabelece o tratamento de novos paradigmas pela utilização de personagens de contos de 

fada que, por sua natureza, são carregados de signos que são contestados pela série. 

 

Mitos e contos de fada 

Os contos de fadas encantam crianças e adultos desde a sua criação, que data da época 

medieval. O mais instigante nessas simples historinhas, é que além de entretenimento, elas 

são carregadas de valores e costumes. Para muitos de nós, os livros de infância são objetos 

sagrados. Muitas vezes destroçados de tão lidos, esses livros nos transportavam de descoberta 

em descoberta, levando- nos a mundos inéditos e secretos que dão nova dimensão aos desejos 

infantis e contemplam os grandes mistérios existenciais. (TATAR 2004, p. 8). 

Essas histórias merecem especial atenção, pois são de grande importância para a formação do 

indivíduo. Elas têm o poder não só de construir o mundo infantil da imagina- ção como de 

edificar o mundo adulto da realidade. E cada vez mais, o poder dessas histórias deriva não 

somente das palavras, como antigamente, mas das imagens que as acom- panham. 

Essas imagens, que podem ser de ilustrações de livros infantis ou em formato audiovisual, 

possuem uma força estética que exerce um domínio emocional muito forte. 

 

Disseminados por diversas mídias os contos de fadas tornaram-se uma parte vital de nosso 

capital cultural. O que os mantém vivos e pulsando com vitalidade e variedade é exatamente o 

que mantém a vida vibrando: angústias, medos, desejos, romance, paixão e amor. Como 

nossos ancestrais, que ouviam essas histórias ao pé do fogo, em tabernas e quatros de fiar, 

continuamos a ficar petrificados por histórias sobre madrastas malvadas, bichos-papões 

sanguinários, irmãos rivais e fadas madrinhas. (TATAR, 2004, p. 15). 

 

As raízes históricas dos contos de fadas estão localizadas nos povos primitivos e dessa origem 

conservam um estrato profundo de significados. Em Franz (2005, p. 11), pelos escritos de 

Platão sabe-se que as mulheres mais velhas contavam às suas crianças histórias simbólicas e 

desde então os contos de fadas estão vinculados à educação das crianças. 

Segundo Bettelheim (1980), a mensagem que os contos de fadas transmitem, de maneira 

múltipla, é que a luta contra as dificuldades na vida é inevitável, é parte intrínseca da 

existência humana, mas se a pessoa não se intimida, pelo contrário, se defronta de modo firme 

com as opressões inesperadas e, muitas vezes, injustas, ela dominará todos os obstáculos e, ao 

fim, emergirá vitoriosa. Diante desse poder dos contos de  fadas,  nas  últi- mas décadas os 

psicólogos infantis recorreram a eles para auxiliar crianças e adultos a resolver seus 
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problemas. Tradicionalmente, o conto de fadas traz alívio ao sofrimento infantil, pois elabora, 

simbolicamente os conflitos entre a criança e o mundo. 

É claro que os contos não são perfeitos modelos de orientação moral, o filósofo Walter 

Benjamin (TATAR, 2005) louvou a determinação aguerrida dos heróis e heroínas dos contos 

de fadas, lembrando que a moralidade referendada neles não está isenta de complicações e de 

complexidades. Os contos versam tanto sobre conflito e violência quanto sobre felicidade e 

virtudes, por isso, ao longo dos séculos, atraíram tanto defensores entusiásticos quanto 

críticos severos. 

É importante ressaltar a relação entre mito e contos de fadas, pois ambos são modelos para o 

comportamento humano, que falam-nos na linguagem de símbolos, representando conteúdos 

inconscientes. 

Segundo Bettelheim (1980), na maioria das culturas não existe uma linha clara separando o 

mito do conto de fadas. Alguns contos de fadas desenvolveram-se tendo como base os mitos; 

outras estórias foram incorporando o aspecto mítico. Dessa forma, tanto os mitos quanto os 

contos de fadas têm muito em comum. 

Entretanto, vale salientar que apesar de haver muita semelhança entre os mitos e os contos de 

fada, há entre os dois uma linha muito tênue a separá-los, existem algumas diferenças 

inerentes. 

Embora as mesmas figuras exemplares e situações se encontrem tanto em mitos como em 

contos de fadas, e acontecimentos igualmente miraculosos ocorram nos dois, há uma 

diferença crucial na maneira como são comunicados. Colocado de forma simples, o 

sentimento dominante que um mito transmite é: isto é absolutamente singular; não poderia 

acontecer com nenhuma outra pessoa, ou em qualquer outro quadro, os acontecimentos são 

grandiosos, inspiram admiração e não poderiam possivelmente acontecer a um mortal 

comum. Em contraste, embora as situações nos contos de fadas sejam com freqüência 

inusitadas e improváveis, são apresentadas como comuns, algo que poderia acontecer a você 

ou a mim. Mesmo os mais notáveis encontros são relatados de forma casual e cotidiana. 

(BETTELHEIM, 1980, p. 47). 

 

Os contos de fadas são íntimos e pessoais, contando-nos sobre a busca de romance e riquezas, 

de poder e privilégio e, o mais importante, sobre um caminho para sair da floresta e voltar à 

proteção e segurança de casa. Dando um caráter terreno aos mitos e pensando-os em termos 

humanos em vez de heroicos, os contos de fadas imprimem um efeito familiar às histórias no 

arquivo de nossa imaginação coletiva. (TATAR, 2005, p. 9). 

 

 

Outra diferença também significativa entre mitos e contos de fadas é o final, que nos mitos é 

quase sempre trágico, enquanto nos contos é sempre feliz. 

Dessa forma, o conto de fadas é muito mais próximo dos seres humanos comuns, fazendo 

com que o receptor se imagine na história. Tal fato explica o poder desses contos sob a 

humanidade, mesmo com o passar das décadas. 
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Eles têm sido uma “alimentação” infinita para a mídia e os meios de comunicação, tanto que 

o cinema e o mercado publicitário utilizam as narrativas tradicionais dos contos de fadas ou 

sua essência para construir sua comunicação. 

O fator relevante para o trabalho aqui proposto é a mudança conceitual na utilização dos 

contos de fadas nos produtos midiáticos, que questionam e distorcem os valores radicionais 

existentes. As histórias não são mais as mesmas, pois são contadas de maneiras diferentes, 

sob um novo enfoque que busca adaptá-las a realidade atual. 

Durante séculos, os indivíduos tiveram que  lidar com  a importância do interesse comum. O 

que era bom para a sociedade não era necessariamente bom para o indivíduo e, na maioria das 

vezes, o que era bom para indivíduo era execrado pela sociedade. Os pensadores tradicionais 

incentivaram os homens a cultivar o melhor em si mesmo, seguindo modelos pré-idealizados 

que visavam o interesse comum. 

Entretanto, nas últimas décadas, o individualismo ganhou mais espaço, em detrimento de 

valores tradicionais. Temas que fazem parte da sociedade atual e que despertam o seu 

interesse como homossexualismo, filhos superprotegidos, relação entre diferentes etnias, 

tolerância religiosa, entre outros passam a ser trabalhados nos produtos midiáticos. 

Desta forma, o que se encontra em alguns contos de fadas modernos, como (Des)encanto, é a 

estimulação do indivíduo em aceitar-se e a buscar a própria felicidade. É a aceitação da 

individualidade, o reconhecimento do direito de ser em um mundo aberto a infinitas 

possibilidades, deixando para trás a imposição de regras em prol do interesse comum. 

 

A princesa em (Des)encanto 

Ao contrário do principe encantado, que na Idade Média via-se em um emaranhado de 

obrigações, lutas e guerras, como o filho devoto do pai, nessa mesma época a participação da 

mulher na sociedade não era tão significative. A figura da princesa nos contos de fadas estava 

intimamente ligada à beleza, o que demonstra a importância da mulher única e 

exclusivamente para a procriação. A doçura e a desproteção das princesas de contos de fadas 

refletem mais um parâmetro da época em que foram escritos: a obrigação da mulher em não 

causar grandes problemas no convívio com o marido na intimidade does lar. A eterna gratidão 

das personagens aos seus salvadores (em contos de fadas o príncipe- herói salva a princesa de 

algum feitiço ou situação embaraçosa), refletem a submissão que as esposas deveriam prestar 

aos seus maridos. 

Mais, uma vez, os parâmetros da sociedade moderna não permitem que os contos de fadas 

continuem a apoiar seus conceitos morais e de comportamento em  uma  figura como a da 

tradicional princesa desprotegida, submissa, indefesa que caracteriza objeto de procriação. 

Bean, a princesa de (Des)encanto, quebra esse paradigma, enquadrando-se em um contexto 

social em que a mulher participa e já não é mais o sexo frágil. A mulher moderna e, em 

conseqüência, a princesa moderna é capaz de tomar suas decisões, fazendo com que essa 

personagem perca seu caráter de simples figura decorativa com poucas aspirações sociais, 

para ganhar uma importante participação na construção de sua história e de seu destino. Entre 

todos os novos parâmetros estabelecidos para a figura da princesa, o que parece ser o mais 

importante é o fato de que ela, enquanto mulher independente é capaz de romper com os 

interesses sociais em busca de uma vida escolhida por ela.  
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Antigamente, a princesa abria mão de seus interesses e desejos em prol de casamentos 

arranjados, contratos sociais com os quais ela, involuntariamente, estava envolvida, devoção e 

respeito à vontade dos seus pais e, principalmente, ao marido. Em (Des)encanto, Bean decide 

seu próprio caminho, escolhendo não se casar com o principe escolhido por seu pai. A 

princesa Beans faz sua opção por permanecer solteira e viver sua vida como sempre quis. 

Nessa escolha tenta-se transmitir uma nova idéia de que a  menina/mulher de hoje deve 

privilegiar as suas vontades, tornando-se uma mulher de fibra. Além disso, Bean conhece 

defesa pessoal mesmo tendo sida criada em um castelo, o que indica que ser desprotegida e 

impotente talvez não configure bom negócio para as mulheres que pretendem ser felizes e 

bem-sucedida. 

Bean é uma princesa que joga cartas num taberna, arrota na cara de seu adversário e trapaceia 

para ganhar o jogo, quebrando todos os paradigmas impostos nos contos de fada. No dia de 

seu casamento arranjado, por exemplo, ela alega que não irá fingir que é virgem, mostrando, 

mais uma vez sua independência e características da mulher moderna. 

A narrativa do primeiro episódio versa sobre a fuga de Bean do casamento arranjado pelo Rei, 

seu pai. Após dizer não ao pretendente ela foge para a Floresta Encatnada e encontra uma 

fada, uma alusão a figura de Sininho de Peter Pan (fig.2) só que numa versão mais velha. Essa 

desconstrução da fada madrinha tradicional nos contos de fada é presente no texto midiático 

quando a fada diz que não concede desejos se não for por dinheiro, ou ainda quando alega ser 

homosexual referindo-se a sua namorada.,  

Visto de um plano superficial, a desconstrução dos personagens dos contos de fada  pode ser 

considerada apenas como cômica, mas para um espectador ativo ela representa  as quebras de 

paradigmas. Bean  vive às avessas, um “mundo invertido”, porque todas as convenções 

hierárquicas e culturais são revogadas, assim como as formalidades, ou seja, elimina-se tudo 

que é determinado pela cultura dominante. A excentricidade é forjada a partir de um novo 

modo de viver. 

A série (Des)encantos, pelo fato de ser satírica e irônica, não mostra pretensão de se afirmar 

como realidade. Ela se mostra como ficção e, ao fazer isso, consegue se firmar como uma 

produção cultura que atualiza uma época. Os problemas familiares e a discussão dos papéis 

dentro dessa instituição permanecem. Dessa forma, o sentido da série se aproxima da 

realidade, se constrói no espaço da produção da mesma. E uma vez que as imagens e 

representações estão inseridas e, de uma certa forma, são produtos ou respostas de um 

contexto sócio-cultural de uma determinada época, pode-se captar nelas as transformações do 

homem, de sua história, de seu cotidiano e da visão que o homem constrói de si mesmo. 
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Fig. 2 Fonte: Tecmundo 

 

Considerações finais 

Se nos tempos primórdios, os contos de fadas eram transmitidos pela verbalização, narrados 

por camponeses ao pé da lareira, atualmente as histórias são veiculadas nos produtos 

midiáticos, ganhando muito mais poder, pois são transmitidas pelos meios de comunicação de 

massa, fazen- do com que o receptor receba a mensagem como um entre- tenimento, o que 

aumenta seu poder de persuasão. 

Percebe-se, pela análise de (Des)encantos, que há uma tendência de adaptação dos 

paradigmas e conceitos dos contos de fadas à realidade atual dos cotidianos, buscando uma 

maior identidade entre a narrativa e o ser individual. Entretanto, vale ressaltar que essa forma 

de abordagem não se dá apenas por uma orientação moral e responsabilidade na construção de 

cidadãos para um mundo melhor, mas sim pela forma amena de transmitir a mensagem por 

meio do respeito à individualidade e às possibilidades de realização cada ser, fazendo com 

que os produtos midiáticos sejam consumidos por prazer, aumentando o poder comercial das 

produções. 

Dessa forma, os contos de fadas que trabalham com as virtudes, anseios e fraquezas da 

natureza humana ainda se configuram como um tema atual e são utilizados de forma muito 

contundente nos produtos midiáticos. A nova formula substitui os valores estabelecidos e 

consagrados de antemão pela liberdade, autenticidade e criatividade. A grande mensagem 

embutida nos modernos contos de fadas, representados neste trabalho por (Des)encantos, é a 

de que em qualquer tempo devemos ser nós mesmos sem medo de ser feliz. 
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RESUMO 

 
Como uma organização com fins lucrativos o futebol vive de ações estratégicas rentáveis, as 

divulgações das instituições futebolísticas pelos meios de comunicação serve para aumentar 

os lucros extra campo. O artigo em questão tem como propósito mostrar como o marketing e 

a comunicação da Sociedade Esportiva Palmeiras, juntamente com o programa de sócios 

torcedores Avanti, levaram o time a ganhar mais força estratégica para potencializar a marca 

e agregar valor a ela. Desde criar o canal no YouTube TV Palmeiras/FAM, até ações como 

valorizar e deixar mais “íntimas” as experiências dos torcedores. Há uma infinidade de 

opções a serem exploradas, porém todas elas têm um objetivo em comum de criar a sensação 

de identificação com o clube. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Futebol; Palmeiras; Sócio Torcedor; Avanti. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
 

O amor pelo time do coração é muitas vezes considerado como algo fútil ou um sintoma de 

fanatismo, mas o sentimento vai muito além. Na maior parte dos casos é passado de  geração 

a geração, o que envolve família e tradição, ou seja, essa paixão é associada com memórias e 

experiências. 

A primeira partida em um estádio, acompanhar um jogo com amigos e familiares, a 

coleção de figurinhas do campeonato nacional, poder jogar com o seu time preferido em um 

vídeo game, acompanhar a final de uma competição, aprender os gritos, entender o esporte, 

a história e vestir a camisa com o nome do jogador mais idolatrado pela torcida. Estes são 

apenas alguns momentos que transforma uma pessoa em um torcedor. 

Na maioria dos casos essa paixão nasce de uma herança familiar. Cada geração que 

passa transfere e ensina o amor pelo clube de coração. Desde o uniforme completo na 

maternidade, até o primeiro jogo de domingo entre avô, pai, filho e neto. São experiências e 

recordações passadas de um para o outro. 

mailto:dunya.majdoub@gmail.com
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Um time de futebol proporciona aos torcedores memórias inesquecíveis, que 

arrepiam, tiram o fôlego, conseguem deixar alguém sem palavras, causam estresse e ao 

mesmo tempo imensas alegrias. 

Torcedores do Palmeiras não são diferentes, com milhões de palmeirenses espalhados 

pelo mundo e mais de cem anos de história, a instituição mobiliza multidões que torcem, 

acompanham, apoiam, criticam, mas acima de tudo que se identificam com o clube. A frase 

do jornalista Joelmir Beting resume a sensação de torcer pela instituição, “Explicar a emoção 

de ser palmeirense, a um palmeirense, é totalmente desnecessário. E a quem não é 

palmeirense... É simplesmente impossível”1. 

Antigamente a distância entre o clube e o seus admiradores era visivelmente 

delimitada, no entanto as ações atuais de marketing aproximaram as duas partes desde os 

treinamentos, bastidores dos jogos e entrevistas até os benefícios oferecidos pelo Programa 

de Sócios Torcedores Avanti, como viagens com o time, visitas pelo estádio/vestiários e 

centro de treinamento. 

Este artigo científico tem como objetivo entender a importância dos setores de 

marketing e comunicação para o desenvolvimento de marca da Sociedade Esportiva 

Palmeiras e como estas ações afetaram a instituição. 

As ações mercadológicas do Palmeiras atuam em diferentes meios, desde campos 

acadêmicos até locais mais conhecidos para um time de futebol, com diversos propósitos. 

O eixo da pesquisa é: COMO A SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS CONSEGUE INTEGRAR 

TODAS AS SUAS AÇÕES MERCADOLÓGICAS? 

Para dar base e apoio as informações apresentadas, será feita umas pesquisa 

exploratória por dados disponíveis. Em sites esportivos, oficial do clube, entrevistas a 

emissoras e declarações. Tudo o que a instituição divulga na mídia para fundamentar as ideias 

que o artigo quer passar. 

O estudo vai dizer o quanto o clube ganhou ao criar uma plataforma dedicada  apenas 

para a marca e que escuta o torcedor. Um meio independente, que se desvencilhou da mídia 

responsável por muitas vezes favorecer ou pender a outros times. 

Criar este intermédio mostra o quão preocupado a instituição está para obter um 

vínculo com o torcedor que vai além dos 90 minutos de jogo. Rever os melhores momentos 

 

1  
ESTADÃO. Palmeiras presta homenagem para Joelmir Beting no clássico com o Santo. Disponível em: 

<http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,palmeiras-presta-homenagem-para-joelmir-beting-no- 

classico-com-o-santos,966939>. Acesso em: 01 de abril de 2018. 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol%2Cpalmeiras-presta-homenagem-para-joelmir-beting-no-
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de um jogo, transmissões ao vivo de coletivas e apresentações de novas contratações, mostrar 

outras modalidades de esporte que o clube investe e proporcionar um pouco da emoção do 

que é viver neste mundo. 

 

MARKETING ESPORTIVO: AS MUDANÇAS NO FUTEBOL 

 
 

O esporte trata-se de um negócio, que a maioria das pessoas não consegue 

compreender a complexidade do assunto. A venda de um atleta famoso que é vendido por 

milhões ou de um patrocínio milionário com empresas renomadas, são fatores que fazem 

parte do processo denominado de Marketing Esportivo. Esta área aborda e promove o esporte 

com os conceitos do marketing voltados ao tema. Por exemplo, a aplicação dos quatro P’s 

focados no mundo desportivo. 

Assim, o marketing esportivo é a aplicação dos quatro P’s (preço, produto, 

promoção e ponto-de-venda) de forma específica em um contexto esportivo, todo 

concebido para atender às necessidades dos clientes do esporte, sejam eles 

consumidores individuais, participantes de esportes ou jogadores, e 

investigadores corporativos. (MORGAN e SUMMERS, 2008, p.7)2 

O importante é entender como o marketing contribuiu para o mundo desportivo que 

vivemos hoje, a maioria das ações de marketing que os espectadores percebem são as mais 

superficiais, como anúncios com atletas famosos. Porém, é essencial compreender o que antes 

era apenas um espetáculo, tornou-se um mercado que movimenta bilhões no mundo e os 

esportes mais visados variam de acordo com a tradição de cada país, o Brasil é conhecido 

mundialmente como o país do futebol, um dos esportes mais ricos, no entanto para os Estados 

Unidos da América, seus principais esporte são futebol americano, basquete e beisebol. 

É notável como o Brasil, historicamente, concentra quase todos os seus esforços para 

um único esporte, o futebol. Em termos de capital, infraestrutura e sempre ao o colocar sobre 

os outros. Foi possível provar esta discrepância na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas 

de 2016, enquanto a Seleção Brasileira de Futebol possui um Centro de Treinamento de 

primeiro mundo, com a reportagem do Estadão divulgada em 2015, mostra que esportistas de 

19 entre 42 modalidades precisaram recorrer a outros países para treinar seus respectivos 

esportes.3 

 

 

2 MORGAN, M. J; SUMMERS, J. Marketing Esportivo. São Paulo. Thomson, 2008 

3 GARCIA, N. FAVERO, P. Um em cada quatro atletas do Brasil treina no exterior para as Olimpíadas. 
Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,um-em-cada-quatro-atletas-do-
brasil- treina-no-exterior-para-olimpiada,10000052632>. Acesso em: 05/05/2018 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos%2Cum-em-cada-quatro-atletas-do-brasil-treina-no-exterior-para-olimpiada%2C10000052632
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos%2Cum-em-cada-quatro-atletas-do-brasil-treina-no-exterior-para-olimpiada%2C10000052632
http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos%2Cum-em-cada-quatro-atletas-do-brasil-treina-no-exterior-para-olimpiada%2C10000052632
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Figura 1 – Receitas de Clubes Brasileiros – R$ milhões. 
Fonte: Lance (2018, online). 

Esta tabela mostra a receita de cada time no ano de 2017. Somando o montante dos 

20 times chega a cerca de R$ 5,05 bilhões. Este volume é proveniente de direitos televisivos, 

patrocínio, programas de sócios torcedores e bilheteria. 

O Brasil é atrasado no aspecto de transformar o esporte em um assunto acadêmico. 

Em entrevista com Dr. Mark Nagel, professor da Universidade da Carolina do Norte, o Brasil 

vive hoje o que os EUA viveram no começo dos anos 90, ao perceber que existe um caminho 

de negócio que precisa ser estudado e analisado, ou seja, segundo ele o país está 20 a 25 

atrás.4 

O Marketing Esportivo no país evolui de forma tímida e como já foi apresentado com 

uma centralização em uma modalidade. A beleza do esporte é quão imprevisível e 

surpreendente ele pode ser. Não temos como premeditar os acontecimentos de uma disputa, 

um time pode estar na frente 90% da batalha, mas pode perder para o seu adversário no último 

minuto, dependendo do esporte. 

Conforme defendido por Morgan e Summers, o esporte pode ser tratado como um 

produto, tangível, como em merchandising, vídeos de jogos, lembranças esportivas, e um 

serviço, com certa intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e heterogeneidade. Um 

evento esportivo na maioria das vezes não é palpável, a experiência e a presença no local 

 

 

 

 
4 LOPES, D. Para professor americano, Brasil está duas décadas atrás dos EUA: Meio acadêmico ligado ao 

esporte é recente no mercado brasileiro. Disponível em: http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/para- 

http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/para-professor-americano-brasil-esta-duas-decadas-atras-dos-eua_33447.html#ixzz4xlQUdCqR
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acontecem todos ao mesmo tempo, é uma atividade que é finita e por ser algo sempre 

inesperado todos se diferem. (MORGAN; SUMMERS. 2008. p.7 e 8)5 

O futebol destaca-se em muitos países, mas nesse mundo da bola também existe uma 

polarização. A Europa alcançou um nível de profissionalismo, estrutura e capital, que é quase 

impossível outros países alcançarem. Eles estão à frente não só dentro como fora do campo. 

O continente conseguiu atingir um patamar quase que de Copa do Mundo. É um mercado que 

movimentou cerca de R$2 bilhões no ano de 2017, segundo uma reportagem da ESPN.6 

O Brasil por outro lado caminha vagarosamente para esse caminho, com estes novas 

patrocínios milionários e as arenas que vieram junto com a Copa do Mundo de 2014. O 

futebol brasileiro está se reformulando e adaptando-se aos moldes europeus. Mesmo que os 

clubes não tenham donos, são como uma instituição pública, as comissões cada dia mais os 

tratam como um negócio, antes o dinheiro era depositado principalmente na compra de 

jogadores, agora ele é distribuído pelo time como um todo. Em tecnologia para melhorar e 

parcerias com marcas que aprimoram o desempenho dos atletas, estrutura e investimento na 

divulgação do clube. 

As empresas começaram compreender o potencial de patrocinar e estampar o nome 

de suas respectivas marcas em eventos esportivos. Conforme Neto (2003. P.27 e 28)7, o uso 

do marketing esportivo tem um alto retorno publicitário, fixa o produto ou marca na mente 

do consumidor e possui a capacidade de impulsionar as vendas. O tempo de exposição é um 

fator chave para estas consequências. 

 

RELAÇÃO CLUBE/MARKETING E FIDELIZAÇÃO 

 
 

Existe uma variedade de esportes desde amadores até profissionais, e para todos eles 

existem torcedores apaixonados, que devotam seu tempo e dinheiro para apoiar qualquer 

partida ou evento. A questão é que não ter nenhum vínculo com algum clube, a pessoa se  vê 

livre de transitar por diferentes modalidades. 

Essa nova era de criar um laço contratual, financeiro e fidelizar um indivíduo ao um 

time pelo qual ele é apaixonado, tenta solucionar um dos desafios de qualquer time. Uma 

5 MORGAN, M. J; SUMMERS, J. Marketing Esportivo. São Paulo. Thomson, 2008 

6 ESPN. ‘Mercado do Futebol’ na Europa duplica valores e moviementa mais de R$ 2 bilhões. 

Disponível em:< http://www.espn.com.br/noticia/669386_mercado-do-futebol-na-europa-duplica-valores-e- 

movimenta-mais-de-r-2-bilhoes>. Acesso em: 05/05/2018. 

7 NETO, F. P de Melo. Marketing Esportivo. São Paulo. Record, 2003 

http://www.espn.com.br/noticia/669386_mercado-do-futebol-na-europa-duplica-valores-e-movimenta-mais-de-r-2-bilhoes
http://www.espn.com.br/noticia/669386_mercado-do-futebol-na-europa-duplica-valores-e-movimenta-mais-de-r-2-bilhoes
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instituição esportiva possui duas grandes preocupações, primeiro, ganhar competições e 

segundo, mobilizar o maior número de pessoas para frequentar os eventos, mesmo em 

momentos ruins. 

No entanto, por ser uma relação em que o espectador escolhe e precisa pagar para ser 

sócio torcedor o clube precisa apresentar benefícios além daqueles relacionados a compra 

antecipada de ingressos. Existem casos de descontos em lojas com parceria, experiências para 

conhecer a arena, viajar com o elenco e tudo que possa criar algum tipo de vínculo emocional. 

É recente o aumento dos investimentos na divulgação dos programas de sócio 

torcedores. Mas, segundo um estudo desenvolvido pelo Itaú BBA ainda há alguns conflitos, 

pois na hora de colocar no papel apenas 19 planos entre os 41 analisados apresentam reais 

vantagens ao torcedor. O trabalho foi desenvolvido como base a relação do investimento 

anual do torcedor com o valor do ingresso avulso e o preço médio das entradas ao longo do 

ano, o estudo desconsiderou os benefícios adicionais. 

O que foi possível inferir no final é que para um plano ser realmente eficaz e vantajoso 

o fã precisa frequentar o estádio de forma regular, pois em alguns casos sócio torcedor paga 

mais caro do que ele pagaria se não fossem aderidos. Mesmo entre os principais times do 

Brasil, muita coisa precisa ser reformulada para que traga um benefício real para quem é 

apaixonado pelo seu clube do coração.8 

Segundo McKenna, “O posicionamento começa com o consumidor. [...] O que 

realmente importa é como os possíveis clientes e os já existentes veem uma empresa em às 

concorrentes.”. (McKENNA. 1992. p. 45)9 Isto é, tudo começa em como uma instituição traça 

o início da relação com o consumidor, neste caso torcedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 CAMPOS, C. Programas de sócio torcedor se tornam armadilha para o público. Disponível em: 

<http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,programas-de-socio-torcedor-se-tornam-armadilha-para-o- 

publico,70002149171>. Acesso em: 05/05/2018 

9 McKenna, R. Marketing de Relacionamento. São Paulo. Campus, 1992 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol%2Cprogramas-de-socio-torcedor-se-tornam-armadilha-para-o-publico%2C70002149171
http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol%2Cprogramas-de-socio-torcedor-se-tornam-armadilha-para-o-publico%2C70002149171
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Posição Clubes Nº de Sócios Torcedores 

1º Grêmio 137 mil 

2º Corinthians 126 mil 

3º Palmeiras 124 mil 

4º São Paulo 119 mil 

5º Internacional 113 mil 

6º Atlético-MG 105 mil 

7º Flamengo 88 mil 

8º Cruzeiro 74 mil 

9º Sport 43 mil 

10º Fluminense 37 mil 

Figura 2 – Ranking dos 10 clubes com mais sócios 

torcedores do Brasil. 

Fonte: Portal R7 (2018, online). 

 

Esse é o ranking de fevereiro de 2018, que mostra os 10 times que mais possuem 

sócios torcedores. Essa “disputa” sofre muitas mudanças de posições ao longo dos meses, 

depende muito de quem investe mais para melhorar os benefícios dos planos e o time que 

está na melhor fase.10 

Por outro lado, existem variáveis que independe da posição ou desempenho do time 

em uma competição. Segundo Irving Rein, Philip Kotler, Bem Shields, que mesmo a “marcas 

esportivas poderosas” tem dificuldade de aumentar a quantidade ou tornar um este número 

constante de fãs nos jogos. Eles citaram o caso do New York Yankees nas décadas de 1980, 

que ficaram 15 anos sem chegar a final do campeonato World Series, ao mesmo tempo em 

que, o Atlanta Braves ganharam 14 vezes consecutivas a sua respectiva divisão, também 

sofreu uma diminuição na frequência de torcedores. 

Os autores dizem a escassez dos admiradores mesmo em times que estão com um 

desempenho positivo, pode ser atribuído a diversos motivos extra campo. Excesso ou falta 

de divulgação, comportamento de atletas, comissão técnica e dirigente, crise econômica. 

(REIN; KOTLER; SHIELDS. 2008. P.109)11 

O momento de um time reflete muito na frequência dos torcedores em jogos. A revolta 

de alguns fãs nem sempre é baseada nas derrotas do clube que torcem. Uma gestão que não 

se posiciona ou considerada fraca, um elenco que não representa a história da 

 

10   CANTERAS,  C.  Conheça  os  dez  clubes  com  mais  sócios  torcedores  do  Brasil.  Disponível  em: 

<https://esportes.r7.com/futebol/fotos/conheca-os-dez-clubes-com-mais-socios-torcedores-do-brasil- 

23022018#!/foto/9>. Acesso em: 05/05/2018. 

https://esportes.r7.com/futebol/fotos/conheca-os-dez-clubes-com-mais-socios-torcedores-do-brasil-23022018%23!/foto/9
https://esportes.r7.com/futebol/fotos/conheca-os-dez-clubes-com-mais-socios-torcedores-do-brasil-23022018%23!/foto/9
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11 REIN, I; KOTLER, P; SHIELDS, B. Marketing Esportivo: A reinvenção do esporte na busca de  torcedores. 
São Paulo. Bookman, 2008 
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equipe dentro de campo são as situações que mais incomodam os admiradores. No entanto, 

a torcida é o 12º jogador, por isso o apoio nas horas boas e ruins é o que fortalece a virada de 

um jogo ou combater todas a críticas da mídia em um campeonato longo e vencê-lo. 

 

TV PALMEIRAS/FAM E SÓCIO TORCEDOR AVANTI: O QUE AS AÇÕES DE 

MARKETING AGREGAM VALOR A MARCA 

 
A Sociedade Esportiva Palmeiras foi fundada em 26 de agosto de 1914, clube que na 

época era chamado de Palestra Itália. O objetivo era de unificar os imigrantes italianos, fato 

que só ocorreu no final do século XIX. Esta proposta teve até o apoio do consulado italiano. 

Em 1920 o estádio Palestra Itália foi comprado. A modificação do nome do clube aconteceu 

por motivos políticos, na Segunda Guerra Mundial o Brasil passou a apoiar a base aliada, e 

foi decretado que nenhuma instituição poderia fazer qualquer tipo de alusão aos países 

inimigos. O Palestra Itália foi ameaçado de ter sua sede cassada e o time ser desclassificado 

do campeonato que estava participando.12 

É um clube com mais de cem anos de história, que teve seus altos e baixos, mas 

conseguiu conquistar diversos títulos e admiradores ao longo dos anos.  Os  principais títulos 

conquistados são: 24 Campeonatos Paulistas, nove Campeonatos Brasileiros, três Copas do 

Brasil, uma Libertadores da América e uma Copa Sul-Americana Mercosul.13 Para conquistá-

los a instituição contou com patrocinadores e craques da bola. 

Os principais jogadores14 da sua história foram: Ademir da Guia, Alex, Amaral, 

Antônio Carlos (1993-1995), Arce, Cafu, César Maluco, César Sampaio, Cléber, Djalminha, 

Dudu (1964-1976, Djalma Santos, Edmundo, Euller, Evair, Galeano, Júnior, Júnior Baiano, 

Leão, Leivinha, Marcos, Mazinho, Mazzola, Oberdan,      Oséas, Paulo 

Nunes, Rincón, Rivaldo, Roberto Carlos, Roque Júnior, Sérgio, Velloso, Zinho, entre muitos 

outros que fizeram história no clube. 

 

 

 

 

 

 
12 RONDINELLI, P. Palmeiras. Disponível em:

 <https://brasilescola.uol.com.br/educacao- fisica/palmeiras.htm>. Acesso em: 05/05/2018 

13 SITE OFICIAL DO PALMEIRAS. Galeria de Títulos. Disponível em: 

<http://www.palmeiras.com.br/historia/titulos>. Acesso em: 05/05/2018 

http://www.palmeiras.com.br/historia/titulos
http://www.palmeiras.com.br/historia/titulos
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14 SITE OFICIAL DO PALMEIRAS. Ídolos. Disponível em: <http://www.palmeiras.com.br/historia/idolos>. Acesso 
em: 05/05/05/2018 

http://www.palmeiras.com.br/historia/idolos
http://www.palmeiras.com.br/historia/idolos
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Figura 3 – Evolução dos escudos da Sociedade Esportiva Palmeiras. 
Fonte: OSC Teste (2018, online). 

 

O escudo do Palmeiras foi modificado ao longo da sua história, à pouco tempo a 

Adidas, a atual patrocinadora de material esportivo, utilizava nos uniformes o escudo do 

Palestra Itália, ideia que começou na gestão do presidente Paulo Nobre. Porém, após uma 

campanha feita por torcedores nas redes sociais, a Adidas decidiu resgatar o último escudo 

nos uniformes de hoje15, como uma forma de despedida, pois o novo patrocinador de material 

esportivo do clube será a Puma, que também estampa a camisa da Itália. 

Patrocinadores Máster Ano Principais Títulos 

 

 
Parmalat 

 

 
1992 - 2000 

Três Campeonatos Paulista, 

dois Campeonatos 

Brasilieros, Copa do Brasil, 

Sul-Americana e 

Libertadores 

Pirelli 2001 - 2007 
Campeonato Brasileiro - 

Série B 

FIAT 2008 Campeonato Paulista 

Samsung 2009 - 2010 Sem títulos de expressão 

FIAT 2010 - 2012 
Campeonato Brasileiro - 

Série B 

KIA 2012 - 2013 Sem títulos de expressão 

Crefisa/FAM 2015 - Hoje 
Copa do Brasil, 

Campeonato Brasileiro 

Figura 4 – Patrocinadores Másters ao longo dos anos e seus principais 

títulos. Fontes: Site Oficial do Palmeiras (2018, online) e Lance (2018, 

online). 

 

 

 
 

15 UOL. Novo uniforme do Palmeiras resgata escudo atual e volta a ser todo verde. Disponível em: 
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<https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2018/03/29/novo-uniforme-do-palmeiras-resgata-escudo- 

atual-e-volta-a-ser-todo-verde.htm>. Acesso em: 05/05/2018 

https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2018/03/29/novo-uniforme-do-palmeiras-resgata-escudo-atual-e-volta-a-ser-todo-verde.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2018/03/29/novo-uniforme-do-palmeiras-resgata-escudo-atual-e-volta-a-ser-todo-verde.htm
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Dentro de campo a Era Parmalat foi marcada por muitos título e ídolos, fora de campo 

como em qualquer parceria nos negócio tiveram brigas, acordos, rumores e confiança. Esta 

parceria contratou muitos nomes que entraram para a história do clube. Não se imaginava que 

este tipo de patrocínio acontecesse mais uma vez, em novembro de 2014 o rumo da Sociedade 

Esportiva Palmeiras mudou. O antigo Palestra Itália, foi reformado e transformado em uma 

arena, denominada de Allianz Parque. 

  

Figura 5 – Palestra Itália e Allianz Parque. 

Fontes: Estadão (2018, online) e Máquina do Esporte (2018, online). 

 

A nova casa trouxe aos torcedores autoestima e gosto de ir aos jogos. A arena tem 

capacidade para mais de 40 mil pessoas e já atingiu a marca cerca de R$ 201 milhões em 

arrecadação bruta16. Foi no ano de 2014 que tudo começou a mudar, financeira e 

psicologicamente. Mesmo com o time quase ser rebaixado, os ventos estavam mudando. 

Na gestão do Paulo Nobre, o presidente deu do seu próprio dinheiro, como 

empréstimo, para “levantar” o clube. E em 2015, após um ano conturbado, fechou um 

patrocínio máster histórico com a Crefisa. É uma parceria muito semelhante com a da 

Parmalat, pois foi investido muito dinheiro no time, muitas contratações, organizou a 

estrutura dentro e fora do campo e trouxe dois títulos de expressão em dois anos (Copa do 

Brasil – 2015 e Campeonato Brasileiro – 2016). A grande diferença entre as duas eras são os 

seus contratos a Parmalat tinha um acordo de cogestão, enquanto a Crefisa/FAM comprou 

todos os espaços do uniforme e ajuda a trazer reforços.17 

 

 

 

 

 

 

 

16 ZITO, F. Arena do Palmeiras supera marca de R$ 200 milhões em bilheteria. Disponível em: 

<https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/noticia/arena-do-palmeiras-supera-marca-de-r-200- 

milhoes-em-bilheteria.ghtml>. Acesso em: 05/05/2018 

17CAMPOS, C. Parceria com Crefisa faz Palmeiras reviver ‘era Parmalat’. Disponível em: 

https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/noticia/arena-do-palmeiras-supera-marca-de-r-200-milhoes-em-bilheteria.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/noticia/arena-do-palmeiras-supera-marca-de-r-200-milhoes-em-bilheteria.ghtml
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<http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,parceria-com-crefisa-faz-palmeiras-reviver-era- 

parmalat,70001664443>. Acesso em: 05/05/2018 

http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol%2Cparceria-com-crefisa-faz-palmeiras-reviver-era-parmalat%2C70001664443
http://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol%2Cparceria-com-crefisa-faz-palmeiras-reviver-era-parmalat%2C70001664443
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Figura 6 – Leila Pereira, presidente da Crefisa e da FAM. 

Fonte: Folha de S. Paulo (2018, online). 

 

Leila Pereira, presidente das duas empresas que patrocinam o time e hoje uma das 

conselheiras no clube, conheceu e apaixonou-se pelo Palmeiras. Desde que foi assinada a 

parceria houve alegrias, conflitos, polêmicas, desconfianças, mas acima de tudo agora o time 

foi capaz de se estruturar possui uma das melhores arenas do Brasil, tem uma Academia 

própria, com Centro de Treinamento, hotel e toda a tecnologia de última geração que uma 

instituição esportiva precisa. 

Muito se fala que o clube é dependente da parceria, no começo poderia ser, porém 

segundo estudos do Itaú BBA caso a Crefisa investisse valores normais de outros patrocínios, 

o Palmeiras não teria o mesmo poder de contratação, mas a saúde financeira não seria 

prejudicada18, porque agora o clube está estável, paga suas dívidas em dia e não atrasa 

salários. 

Muito se deve ao crescimento de alguns fatores como TV, publicidade, a venda de 

atletas a última de grande expressão foi do Gabriel Jesus ao Manchester City e bilheteira/sócio 

torcedor que em uma partida consegue arrecadar milhões, como no jogo contra o Boca 

Juniors, pela Taça Libertadores no qual a renda foi de R$ 4.426.402,50, a 3ª maior receita 

desde a sua inauguração. A maior renda foi na final da Copa do Brasil, contra o Santos, de 

R$ 5,9 milhões.19 

O fato da dona da Crefisa e FAM ser palmeirense, as pessoas acreditam que o 

patrocínio seja mais emocional do que racional, mas uma empresária que se preze não entra 

em um negócio que não traz retorno. O benefício é mútuo tanto para a patrocinadora como 

 

18 DE MATOS, J. E. Palmeiras seria forte nas finanças mesmo sem a Crefisa, diz estudo do Itaú. Disponível em: 

<https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/06/21/estudo-aponta-palmeiras- forte-e-viavel-

mesmo-sem-megalomania-da-crefisa.htm>. Acesso em: 05/05/2018 

https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/06/21/estudo-aponta-palmeiras-forte-e-viavel-mesmo-sem-megalomania-da-crefisa.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/06/21/estudo-aponta-palmeiras-forte-e-viavel-mesmo-sem-megalomania-da-crefisa.htm
https://esporte.uol.com.br/futebol/ultimas-noticias/2017/06/21/estudo-aponta-palmeiras-forte-e-viavel-mesmo-sem-megalomania-da-crefisa.htm
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19 CARA, T. Palmeiras fatura R$ 4,4 milhões, bate recorde na Libertadores e tem 3ª maior renda no Allianz 
Parque. Disponível em: <http://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/4184834/palmeiras-fatura-r-44- 
milhoes-bate-recorde-na-libertadores-e-tem-3-maior-renda-do-allianz-parque>. Acesso em: 05/05/2018 

http://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/4184834/palmeiras-fatura-r-44-milhoes-bate-recorde-na-libertadores-e-tem-3-maior-renda-do-allianz-parque
http://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/4184834/palmeiras-fatura-r-44-milhoes-bate-recorde-na-libertadores-e-tem-3-maior-renda-do-allianz-parque
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para o Palmeiras, pois as empresas recebem uma visibilidade absurda. Em 2018 estão sendo 

veiculados na TV aberta e em redes sociais anúncios da Faculdade das Américas20, 

protagonizando alguns dos principais jogadores do elenco atual. 

A marca se aproveita dá visibilidade dos atletas para divulgar os cursos e o nome da 

instituição de ensino. Além disso, em época de vestibular é feita a divulgação  nos uniformes 

e redes sociais e desconto na mensalidade para sócios, dependentes e colaboradores do Clube 

Social Palmeiras e sócios Avanti. Com esta vantagem para assinantes Avanti, segundo um 

levantamento da Folha21, muita torcedores de times rivais aderem para receber desconto na 

faculdade, sejam eles corintianos, santistas ou são paulinos. 

 

Figura 7 – Os melhores clubes de futebol no Youtube em 
2018. Fontes: Depor Finanzas, Twitter (2018, online). 

 

O carro chefe de divulgação do clube é a TV Palmeiras/FAM22. É um canal no 

Youtube responsável por aproximar o torcedor do dia a dia do seu time do  coração. Bastidor 

dos jogos, coletivas de imprensa, divulga outros esportes do Palmeiras, entrevistas, 

homenagem aos torcedores, apresentação de atletas, dá destaque as categorias de base 

transmissão dos jogos, e o pós com melhores momentos e gols. É o meio mais eficaz para um 

palmeirense ficar inteirado sobre tudo que diz respeito ao time. 

 

 

 
 

20 VERDAZZO. Palmeiras e FAM investem no marketing em ação de benefício mútuo. Disponível em: 

https://www.verdazzo.com.br/palmeiras-e-fam-investem-no-marketing-em-acao-de-beneficio-mutuo/>. 

Acesso em: 05/05/2018 

21 SETO, G. Desconto na faculdade faz torcedor de time rival virar sócio do Palmeiras. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/05/1881238-desconto-na-faculdade-faz-torcedor-de-time-rival- 

virar-socio-do-palmeiras.shtml>. Acesso em: 05/05/2018 

22 PALMEIRAS. Canal do Youtube: TV Palmeiras/FAM. Disponível 
em:<https://www.youtube.com/channel/UCBKc-rPDivvwFiWdG-81wxw>. Acesso em: 05/05/2018 

https://www.verdazzo.com.br/palmeiras-e-fam-investem-no-marketing-em-acao-de-beneficio-mutuo/
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2017/05/1881238-desconto-na-faculdade-faz-torcedor-de-time-rival-virar-socio-do-palmeiras.shtml
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A figura ao lado mostra os cinco melhores clubes de futebol no Youtube, em termos 

de visualização, em 2018. Isso só mostra o quanto as ações de comunicação do time 

progrediram ano a ano. 

O Palmeiras aposta muito em criar experiências para o torcedor, principalmente para 

o sócio Avanti. Oportunidade de viajar com o time para jogos fora, visita no estádio e na 

Academia, presença na apresentação de jogadores, acompanhar treinos e até mesmo bater 

uma bola no gramado Estas são algumas das atividades que o clube disponibiliza para adquirir 

um vínculo emocional com o palmeirense, fazer com que ele se sinta que faça parte da 

história. 

Ainda existe uma discrepância entre o número de torcedores para o Palmeiras e a 

quantidade de sócios torcedores. Conforme pesquisas do site Lance23 o clube possui cerca de 

10,6 milhões de torcedores, no entanto possui apenas 126.607 sócios torcedores Avanti.24 

O objetivo principal é tornar a distância de antigamente, quase que inexistente. É 

tentar através de um display de celular arrepiar, emocionar e cativar quem está assistindo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Assim como os outros mercados o esporte também precisou se reinventar. Em grande 

pelo avanço da tecnologia. Muita coisa mudou desde o tempo de Pelé e Maradona. Mesmo 

com ações efetivas, nada é concreto e imutável. Principalmente o futebol que cada segundo 

conta, o seu estádio pode estar lotado hoje e depois de duas semanas o público pode diminuir 

e haver manifestação no Centro de Treinamento. A confiança e a atitude de um time podem 

ser destruídas em um clássico, uma final de campeonato. Cabe ao clube saber se adaptar e se 

reerguer. 

Este alto investimento em publicidade nos times de futebol brasileiro é algo recente, 

até propagandas no horário nobre em emissora como a Rede Globo já é uma realidade. 

A evolução do Marketing Esportivo no Brasil é devagar, mas os resultados vistos até 

agora mostram um grande potencial para o futuro, pois querendo ou não o brasileiro é 

 
 

23 LANCE! Última pesquisa LANCE/Ibope mostrou Flamengo na frente, mas vantagem menor para o Timão. 

Disponível em: <http://www.lance.com.br/futebol-nacional/flamengo-segue-com-maior-torcida-mas- 

vantagem-para-timao-cai.html>. Acesso em: 21/05/2018 

24 LORDELLO, V. O Top 10 de sócios-torcedores do Brasil. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/o-top-10-de-socios-torcedores-do-brasil/>. Acesso em: 

21/05/2018 

http://www.lance.com.br/futebol-nacional/flamengo-segue-com-maior-torcida-mas-vantagem-para-timao-cai.html
http://www.lance.com.br/futebol-nacional/flamengo-segue-com-maior-torcida-mas-vantagem-para-timao-cai.html
https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/o-top-10-de-socios-torcedores-do-brasil/
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muito apegado ao futebol e fanático pela intensidade de emoções que ser apaixonado por 

um clube representa. 

O marketing e comunicação da Sociedade Esportiva Palmeiras estão na direção certa, 

porém ainda tem um caminho longo pela frente. Algumas coisas precisam ser analisadas no 

sócio Avanti, como o fato de que não é vantajoso para o torcedor, que em alguns casos não 

vale a pena assinar o programa. 

O principal problema do time é o fato da irregularidade nas competições, em algumas 

temporadas o desempenho é ótimo, em outras o clube passa despercebido. O truque é 

equilibrar a efetividade e a competitividade dentro do campo com as ações de marketing fora. 

Ser um time vitorioso atrai torcedores, dá mais visibilidade a um clube de grandes proporções 

quanto a Sociedade Esportiva Palmeiras. 

Apostar mais nas atividades que o Allianz Parque pode proporcionar, para que a arena, 

além de ser palco para eventos esportivos e musicais, torne-se um ponto turístico, como os 

estádios europeus. Atualmente os serviços adicionais25 são: os espaços Champions Club e 

Fanzone by Jack Daniels e o restaurante japonês Nagairô Sushi com vista para o campo. 

E alguns outros serviços mais especiais, como o Allianz Parque Experience26, que é o 

tour pelas arquibancadas, camarotes, Allianz Hall, sala Joelmir Beting, vestiário, campo, Taça 

Libertadores, arcos do palestra e outras experiências27 tipo Dia de Craque o qual a pessoa tem 

o direito de ser um jogador profissional por alguns momentos como, Saideira, realização de 

uma mesa redonda com ídolos, Tour Temático, realize um tour com a cara da sua marca e 

conte uma história através da nossa experiência cenográfica, Ídolos Tour, A emoção de visitar 

a Arena na companhia de grandes nomes da história alviverde, Tour Radical, uma descida de 

40 metros de rapel (da cobertura ao gramado). 

Todo o engajamento e atividade na internet mostra que o clube apresenta indicadores, 

em relação a mídias sócias, que se equiparam a times de nível europeu. Em conjunto com o 

patrocínio milionário, uma gestão séria que não faz dívidas e toda a estrutura construída, o 

Palmeiras exibe potencial para prosperar ainda mais. 

 

 
 

25 SITE OFICIAL DO ALLIANZ PARQUE. Hospitabilidade. Disponível em: 

<http://www.allianzparque.com.br/hospitalidade>. Acesso em: 27/05/2018 

26 ALLIANZ PARQUE EXPERIENCE. Tour. Disponível em: <http://allianzparqueexperience.com.br/tour/>. Acesso 
em: 27/05/2018 

27 ALLIANZ PARQUE EXPERIENCE. Outras Experiências. Disponível em: 

http://www.allianzparque.com.br/hospitalidade
http://allianzparqueexperience.com.br/tour/
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<http://allianzparqueexperience.com.br/outras-experiencias/>. Acesso em: 27/05/2018 

http://allianzparqueexperience.com.br/outras-experiencias/
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RESUMO 

 

O mercado audiovisual movimenta bilhões anualmente, mas não é apenas o estúdio e os envolvidos 

na pré, produção e pós-produção que lucram com isso, mas o mercado também. Com cada vez mais 

produtos estampando os personagens da Marvel, fica difícil para o consumidor brasileiro não receber 

determinada influência de consumo, já que, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento 

(ABRAL), os segmentos que mais utilizam o licenciamento no Brasil são confecção, brinquedos e 

papelaria, ou seja, uma grande fatia do mercado. Com base nisso, este artigo tem como intuito 

compreender os hábitos de consumo do público em questão, bem como sua influência no meio 

cinematográfico específico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Marvel; hábitos de consumo; mercado cinematográfico. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Conhecido como a Sétima Arte, o cinema foi uma das maiores revoluções nas artes e 

indústria cultural, quando o ser humano finalmente conseguiu captar a imagem em movimento. 

Surpreendendo e encantando, a indústria cinematográfica evoluiu, conquistou fãs por todo o mundo 

e, hoje, movimenta bilhões de dólares ao ano. 
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Porém, se bem observado, o roteiro/enredo sempre ficou no campo da realidade, de retratar 

o que era visto... até que as produtoras e estúdios começaram a inventar histórias fantásticas com 

animais, objetos e atingir o mundo extraordinário da fantasia. Com isso, surgiram personagens 

diferentes do usual para brincar com a imaginação do espectador, sempre trazendo, entretanto, os 

arquétipos da sociedade... E aí entram os super-heróis. 

O cinema não foi tão fortuito quanto deveria no quesito “filmes de heróis”, mas alguns 

estúdios se destacam por mudar isso. Marvel e DC são, hoje, as maiores produtoras de conteúdo 

“herói” do cinema e quadrinhos, onde tudo começou. 

A Marvel Comics, afiliada de nosso objeto de estudo, foi fundada em 1930 por Martin 

Goodman, mas sua primeira publicação foi apenas em 39, com a estreia de Tocha Humana, Namor 

e O Príncipe Submarino, os primeiros herói e anti-herói a aparecerem nos quadrinhos, embora não 

tivessem o efeito que pretendiam. Foi apenas em março de 1941 que um herói realmente conquistou 

grande sucesso – com circulação de quase um milhão –, Capitão América, o primeiro herói patriota 

criado. Nos anos 50 a Marvel atravessou tempos difíceis, não muito diferente das outras editoras. 

Ela tentou, sem sucesso, ressuscitar super-heróis de 1953 a 54, como Tocha Humana, Namor e 

Capitão América. 

No final desta década, ao ver o sucesso da sua concorrente DC Comics com o gênero de 

super-heróis, a Marvel cria “O Quarteto Fantástico” e “Homem-Aranha”, entrando novamente no 

mercado com bons índices de aceitação. Nos anos de 1962 e 1963 vários novos heróis foram criados, 

como Hulk, Thor, Homem de Ferro e Demolidor... Aliás, Hulk, Thor, Capitão América e Homem 

de Ferro juntaram-se e formaram o grupo de heróis conhecido como Os Vingadores (1963), ou seja, 

o início da era que hoje estamos vivendo. 

Alguns filmes foram feitos para TV entre 1944 e 1989, porém, foi apenas em 1990 que a 

empresa tentou entrar no ramo cinematográfico, com seus direitos já adquiridos por outras empresas, 

entretanto, devido ao pouco investimento e escolhas ruins, os filmes foram um fracasso. Poucos anos 

depois foi iniciada a produção de “O Quarteto Fantástico”, que era planejado para 1992, um filme 

com pouco orçamento que foi adiado por 2 anos e logo depois cancelado. 

Em 1998 foi lançado o primeiro filme bem aceito pelo público, “Blade, o caçador de 

vampiros”, produzido pela New Line. Com bons índices nas críticas e perante os fãs de quadrinhos, 

foi o grande precursor dos filmes de super-heróis, mas a verdadeira explosão aconteceu entre 2000 

e 2002, quando “X-Men” e “Homem-Aranha” mostraram a força que os personagens vindos dos 

quadrinhos tinham, sem contar que o filme do aracnídeo foi o primeiro a arrecadar 100 milhões de 

dólares na sua semana de estreia. Depois disso, houve um declínio nos filmes de super-heróis e o 

público assistiu a sucessivas tentativas fracassadas de novos filmes e sequencias, que sequer 

chegaram perto dos antecessores. 

Em 2008, entretanto, a Marvel arriscou-se definitivamente no mercado cinematográfico e 

apresentou aos fãs dos quadrinhos seu primeiro filme, “Homem de Ferro” - talvez o maior 
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responsável pelo sucesso da empresa até hoje -, que apresentou ao grande público o bilionário Tony 

Stark (Robert Downey Jr.) e sua jornada para criar a armadura do Homem de Ferro. Misturando 

comédia com boas doses de ação, foi um sucesso de público e crítica, dando sinal verde para as 

próximas adaptações. O longa também apresentou a S.H.I.E.L.D. e seu diretor Nick Fury (Samuel 

L. Jackson), responsáveis por reunir o grupo dos Vingadores. 

Hoje, a Marvel conta com um dos mais ricos e detalhistas Universos de histórias do cinema, 

reinando quase que soberanamente no mundo cinematográfico e com projetos de expansão para 

aproximadamente 10 filmes até 2020 – pelo que foi divulgado até então. 

Não há dúvidas quanto ao crescimento das franquias de super-heróis no cinema, quebrando 

recordes de exibição e conquistando fãs de todas partes do mundo, e o Universo Cinematográfico 

Marvel é, sem sombra de dúvidas, um nome de peso e influência, um concorrente à altura para a DC, 

que vem conquistando mais espaço cada vez mais. 

Entretanto, não é apenas no cinema que os heróis estão ganhando seu espaço, mas também 

na casa dos fãs e simpatizantes. O mercado audiovisual movimenta bilhões anualmente, mas não é 

apenas o estúdio e os envolvidos na pré, produção e pós-produção que lucram com isso, mas o 

mercado também.  

Licenciamento, ou licensing, é o direito contratual de utilização de determinada marca, 

imagem ou propriedade intelectual e artística registrada. Assim, para que as empresas possam usar 

a imagem do Homem de Ferro, por exemplo, deve-se firmar um contrato de direitos com a empresa 

detentora da marca, no caso Marvel, para que se possa utilizar o personagem em suas vendas e lucrar 

com isso.  

Esse direito é concedido por tempo ilimitado em troca de remuneração, geralmente definida 

como um percentual aplicado sobre o valor gerado com as vendas ou a prestação de serviços que 

utilizem esse licenciamento. No Brasil, o termo correto para os direitos de propriedades industriais 

e marcas é royalty, para personagens, celebridades e obras artísticas, por outro lado, é copyright, e 

ambos são utilizados para licenciar produtos da Marvel. 

Com cada vez mais produtos estampando os personagens da Marvel, fica difícil para o 

consumidor brasileiro não receber determinada influência de consumo, já que, segundo a Associação 

Brasileira de Licenciamento (ABRAL), os segmentos que mais utilizam o licenciamento no Brasil 

são confecção, brinquedos e papelaria, ou seja, uma grande fatia do mercado. 

Embora os filmes tenham conquistado uma grande parcela da sociedade, boa parte dos fãs 

já o eram desde os quadrinhos e, considerando a popularidade do Universo Cinematográfico Marvel, 

o maior público concentra-se na faixa de 18 a 35 anos, expandindo esse número para pessoas cada 

vez mais novas e conquistando até mesmo os mais velhos. 

 

Objetivos e metodologias 
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Com base nisso, este artigo tem como intuito compreender os hábitos de consumo do público 

em questão, bem como sua influência no meio cinematográfico específico. Logo, faz-se a seguinte 

pergunta: O Universo Cinematográfico Marvel é influenciador comportamental ou o alvo da 

influência no mercado consumidor brasileiro? 

Nos dias de hoje, os hábitos de consumo precisam ser levados em consideração na hora de 

vender um produto, já que o público está mais exigente e busca algo com mais valor, levando em 

conta uma série de fatores para atingir sua satisfação, como é visto em Kotler & Keller (2005, p. 

139), “os clientes procuram sempre maximizar o valor, dentro dos limites impostos pelos custos 

envolvidos na procura e pelas limitações de conhecimento, mobilidade e renda. Eles formam uma 

expectativa de valor e agem com base nela”.  

O universo cinematográfico tem atingido grandes públicos atualmente, sendo uma indústria 

de entretenimento e informação em ascendente crescimento. A Marvel, por sua vez, tem o trabalho 

de satisfazer seu público e os fidelizar, fornecendo qualidade total para atender as expectativas do 

cliente, visto que possui uma grande concorrência no mercado audiovisual. Ainda de acordo com 

Kotler & Keller (2005, p. 155), “um ingrediente essencial hoje para um melhor marketing de 

relacionamento é o uso da tecnologia correta”, portanto, saber atingir o consumidor de forma 

persuasiva e coesa, atendendo a essas expectativas, passa a ser vital para o crescimento e 

sobrevivência da marca. Para a publicidade, é importante saber como atingir esse público e entender 

a mudança no comportamento do consumidor - já que, na hora da compra, ele é influenciado por 

vários fatores, como culturais, sociais, pessoais e psicológicos -, sabendo diferenciar se é o público 

que induz a indústria cinematográfica a tomar decisões, se é ela que modifica os hábitos de consumo 

do seu target, ou se é o contexto histórico no qual o público está inserido que influencia ambos, uma 

vez que, para Kotler & Keller (2005, p. 189), “de maneira geral, o consumidor recebe a maior parte 

das informações sobre um produto por meio de fontes comerciais – isto é, de fontes dominadas pelos 

profissionais de marketing.” 

Dessa maneira, o projeto tem por objetivos: 

➢ Descobrir de qual das partes vem a influência; 

➢ Identificar o público do Universo Cinematográfico Marvel; 

➢ Descobrir índices de bilheteria do Universo Cinematográfico Marvel; 

➢ Verificar se o índice de bilheteria dos filmes é um fator categórico para descobrir de onde 

vem a influência; 

➢ Verificar se o comportamento do consumidor se dá por influência dos personagens 

(heróis) dos filmes da Marvel,  

➢ Identificar o papel da publicidade em meio a esse novo cenário. 

As hipóteses levantadas para esse projeto, por conseguinte, enumeram-se:  

Hipótese 1: o desejo do público interfere nos produtos da Marvel; 
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Hipótese 2: o contexto histórico influencia no quadro de heróis do Universo Marvel 

Cinematográfico; 

Hipótese 3: o Universo Marvel Cinematográfico define os gostos do seu consumidor; 

Hipótese 4: ambos se influenciam simultaneamente; 

Hipótese 5: o contexto histórico influencia o comportamento do consumidor e as ações da 

concorrência (Universo Cinematográfico DC) determinam o desempenho do Universo 

Cinematográfico Marvel. 

Seguindo a última hipótese, percebe-se que as histórias que a Marvel vem criando mostram 

certa semelhança com a realidade de seu público, e não só a Marvel, mas muitas outras marcas estão 

aderindo a isso, sempre relacionando com a cultura do contexto atual e representação do ambiente 

em que está inserido. Entende-se por representação, nesse caso, uma imagem que remete à ideia e à 

memória os objetos ausentes e que nos apresenta tais como são.  

Dessa forma, a Marvel não apenas cria histórias que sejam uma representação do momento 

em que está inserida, mas também heróis que representem a ideologia do seu contexto, fazendo com 

que o leitor/espectador se identifique mais facilmente com a narrativa e, consequentemente, com a 

marca. 

Isso fica evidente em um dos heróis mais famosos da Marvel, o Capitão América. A primeira 

aparição do herói patriota foi em março de 1941, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

lutando contra Hitler. Nascido em quatro de julho - o dia da independência americana - e com grandes 

limitações econômicas, cresceu doente e frágil em Nova York e alistou-se no exército americano, 

horrorizado com as cenas dos nazistas dominando o continente e perseguindo aqueles que se 

opunham a eles. No decorrer de sua história, Steve Rogers é convidado a participar da Operação 

Renascimento, tornando-se o recurso supremo do exército americano. Tendo como arma apenas um 

escudo e mostrando que ataca apenas para se defender, Steve Rogers se transformou no Capitão 

América, a encarnação do espirito de luta americano. De acordo com Leandro Gibran Vicenti, autor 

do artigo A saga Civil War nos quadrinhos da Marvel: sua representação pós 11/09, 

 

Desta forma surgia o Capitão América, paradigma do herói 

instrumentalizado pelo Estado Liberal que se orientava a partir de um 

código de honra hegemonicamente apropriado a sua identidade social: o 

personagem investido de poder não podia interferir na esfera pública, só 

na privada. Criado durante a II Guerra Mundial, o Capitão América serviu 

aos Estados Unidos com alcunha de “A sentinela da Liberdade”. Segundo 

Gallas, “foi um divulgador da insidiosa da Doutrina Monroe (América para 

os americanos), que norteou o movimento de reconstrução cívica e 

justificou o avanço do imperialismo do país na América Latina e Central 

sob a influência da política do Big Stick de Roosevelt”. (VICENTI, 2011) 
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Ou seja, a história e o próprio personagem do Capitão América não representava apenas a 

situação em que os americanos e seus aliados se encontravam, mas também a ideologia pregada por 

muitos naquele momento. Ainda de acordo com os estudos de Leandro Gibran Vicenti, 

 

Não será este o ponto de partida para a presença da representação e do 

discurso nas produções culturais? Pois, a ficção lida com a imaginação, e 

esta é construída a partir da realidade convencionada. Assim, os dramas, 

medos e desejos da humanidade são representados a ela própria na forma 

de ironia, comédia, suposição, supervalorização, descrença, seguindo a 

linha discursiva de seu autor, porém, sem nunca deixar de lidar com as 

referências culturais da sociedade, fazendo as narrativas literárias, uma 

forma complexa de registro histórico. (VICENTI, 2011) 

 

Esse registro histórico fica presente na continuação da história do herói americano pois, com 

o decorrer do tempo, os ideais que ele defende já não são os mesmos de seu público. Ele passa a 

lutar do lado dos Vingadores como o principal alicerce da equipe, mas em um país muito diferente 

do que conheceu e duvidando de lutar por um sonho que não mais acreditava. 

E através do comportamento de Steve Rogers, a Marvel contextualiza com o momento 

histórico vivido através do lançamento de “Civil War”. Lançado após os atentados de 11/09 em Nova 

York, Civil War é uma representação dos fatos políticos depois dos atentados ao contar a guerra 

entre heróis que defendem posicionamentos diferentes, Capitão América, liderando um grupo que 

acredita nos direitos individuais e democráticos como mais importantes que a nação, lutando contra 

o Homem de Ferro, a personificação do capitalismo neoliberal que teve sua riqueza adquirida através 

da venda de armas aos mais diferentes países e organizações, como a S.H.I.E.L.D., que defende a lei 

do registro dos super-heróis. 

“Esse discurso em apoio às ações militares conduz a grande massa de leitores ao apoio 

político de segurança adotada pelo país após os atentados, como a privação de direitos 

constitucionais suspensão do sigilo de informações, entre outros. ”, diz Leandro Gibran Vicenti 

(2011, p. 02). Com a morte do Capitão América, percebe-se que agora a representação do herói 

americano é outra e propaga novos ideais, os mesmos que o seu público vivencia. De acordo com 

Kotler & Keller (2005, p.172), 

O comportamento de compra do consumidor é influenciado por fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Os fatores culturais exercem a 

maior e mais profunda influência.  

Ou seja, a Marvel trabalha tentando fazer com que o público se identifique com as suas 

histórias e com a própria marca, tendo um grande retorno em seus investimentos e se tornando uma 

marca reconhecida de sucesso internacional. 
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Assim, o melhor método a ser utilizado nesse projeto para se chegar a uma resposta final é 

a partir de uma pesquisa de marketing, já que, segundo Malhotra (2012, p. 10), “a tarefa da pesquisa 

de marketing consiste em avaliar as necessidades de informação e fornecer à gerência informações 

relevantes, precisa, confiáveis, válidas e atuais”. A partir disso e baseando-se nas respostas esperadas 

como resultado do projeto, a pesquisa aplicada, em primeira ordem, foi a quantitativa - com método 

de coleta de dados por questionários auto preenchidos pela internet -, na qual os fãs dos filmes Marvel 

foram procurados através de grupos online específicos desse público e entrevistados sobre o assunto 

por meio de uma plataforma de pesquisa online da Google.  

Foi realizada, ainda, uma pesquisa baseada em dados preexistentes para fazer uma análise 

do número de bilheteria e as alterações de comportamento do consumidor ao longo dos anos. 

  Resultados obtidos & discussão 

A pesquisa 

A fim de identificar o público do Universo Cinematográfico Marvel e verificar se o 

comportamento do consumidor se dá por influência dos personagens (heróis) dos filmes da Marvel, 

bem como descobrir de qual das partes vem a influência, foi desenvolvido um questionário 

(disponível no Anexo 1) com 8 perguntas: 

1. Você gosta de super-heróis? 

2. DC ou Marvel? 

3. Você já comprou ou teve vontade de comprar produtos de heróis? 

4. Você acha que os produtos com super-heróis influenciam nas compras das pessoas? 

5. Você acha que as tendências do consumidor influenciam nos filmes? (Ex.: Um corte 

de cabelo na moda é utilizado por algum personagem) 

6. Sobre a trilha sonora dos filmes, a música está no filme porque é popular, ou é 

popular pois está no filme? 

7. Você acha que o que acontece no mundo, o cenário atual, influencia na criação de 

histórias/heróis/filmes? 

8. Você deixaria de assistir algum filme caso tenha valores e/ou princípios que não te 

agradem? 

A pesquisa foi divulgada em grupos de fãs dos quadrinhos no Facebook entre os dias 16 e 

18 de abril de 2016 e coletou 239 respostas, entretanto, a pergunta-filtro 1 eliminou 16 participantes, 

totalizando uma amostra de 223 pessoas. 

Segundo a pesquisa, muitos dos participantes não gostaram de ter que escolher entre as duas 

marcas rivais, como requisitado na questão 2, e alguns até mesmo pararam de respondê-la, o que 

deixa bem claro o quanto a rivalidade entre as duas marcas é acirrada e acaba por confundir o 

consumidor ao ponto de ele não conseguir distinguir as duas. Porém, a Marvel conseguiu mais da 
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metade da preferência da amostra, prova de que o Universo Marvel já vem investindo em suas 

produções há muito mais tempo que a DC, ou seja, possui um histórico de ações de marketing maior, 

já que a DC começou a investir mais em suas produções no ano de 2015, com a grande expectativa 

para filmes como “Esquadrão Suicida”, mas ainda assim não alcançou a rival.  

Além disso, mais de 90% das pessoas responderam que compram produtos com imagens de 

heróis. Isso mostra o quanto a representação dos heróis está presente no comportamento dos 

membros da amostra e influência nas compras, sendo que o licenciamento da imagem dos heróis 

pode aumentar muito as compras dos produtos. 

Mais de 75% da amostra confirmou que as tendências do consumidor influenciam nos 

filmes, ou seja, o longa precisa estar adaptado ao meio em que seu espectador estará inserido para 

conseguir se comunicar melhor com quem o assiste e gerar uma identificação entre o “produto” filme 

e o consumidor. 

Com o grande sucesso, tanto na crítica, quanto na bilheteria, dos filmes da Marvel, é possível 

observar o quanto os consumidores podem influenciar nas produções, fazendo a Marvel buscar 

opções que agradem a todos os fãs, podendo até mesmo alterar o rumo de HQ’s que são 

transformadas em filmes. Um exemplo é o novo filme “Capitão América: Guerra Civil”, pois nas 

histórias em quadrinhos o personagem Capitão América morre, mas no universo cinematográfico ele 

foi poupado para agradar os fãs que tanto gostam desse personagem.  

Ademais, 70% da amostragem responderam que uma música só fica popular por estar em 

um filme. O longa, por ter maior divulgação e alcance de público, consegue fazer com que a música 

se torne mais conhecida, lembrada não apenas pela sua qualidade musical, mas também pela 

associação com o filme. 

Por fim, cerca de 44% disseram deixar de assistir a um filme caso a história tenha valores 

e/ou princípios que não o agradem. Com isso pode-se notar que, apesar de toda a análise, estratégias 

de marketing e comunicação que um filme utiliza, se o filme não respeitar o contexto de quem o 

assiste, poderá ganhar visibilidade, porém, correrá um risco enorme de carregar uma imagem 

negativa junto. Os consumidores atuais estão mais informados e exigentes, então as tomadas de 

decisões das marcas devem ser baseadas neles, e se a empresa o fizer bem ela pode expandir o 

público e ampliar o Market share. 

 

 

Análise das hipóteses e objetivos 

Em paralelo à pesquisa, confirmou-se que a Marvel tem grande poder no universo 

cinematográfico de heróis, colecionando um sucesso após o outro. Segundo o site Box Office Mojo, 

fliada à IMDb, no Top10 de filmes com a maior arrecadação de bilheteria mundial, apenas 3 são de 

heróis, ambos da Marvel. 
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 O filme Deadpool, lançado em 2016, acumulou ganhos de U$ 760 milhões e quebrou 

recordes de bilheteria logo na semana de estreia. Entretanto, um dos maiores sucessos e consolidado 

como febre mundial, Homem de Ferro é uma das franquias mais bem-sucedidas da história e teve 

bilheteria de US$ 585 milhões, seguido por US$ 1,2 bilhão em 2013 no terceiro filme da franquia, 

atualmente o 10º filme de maior bilheteria mundial. 

Os Vingadores, filme de 2012, arrecadou US$ 1,5 bilhão em todo o mundo, agora a quinta 

maior bilheteria mundial, seguido de perto por Os Vingadores: A Era de Ultron, 2015, que arrecadou 

US$ 1,4 bilhão em todo o mundo e agora a sétima maior bilheteria mundial. 

Por conseguinte, percebe-se que, uma vez que o filme esteja bem posicionado nos índices 

de bilheteria, o público atingido é maior e, consequentemente, o share também. Um filme bem 

recomendado por um amigo próximo aumenta as chances de esse amigo seguir a recomendação. 

Logo, conclui-se que o índice de bilheteria e os filmes em si são fatores categóricos e influenciadores, 

porém, não exclui a possibilidade de que o influenciador também seja o público. Assim, todas as 

hipóteses confirmaram-se. 

Dessa forma, a publicidade tem um papel fundamental nesse cenário já o sucesso dos filmes 

da Marvel deu-se, majoritariamente, através de estratégias de marketing na divulgação, área 

intrínseca à Comunicação. Outro ponto a considerar é a questão do licenciamento de produtos e o 

próprio product placement dentro dos filmes, que ao gerar a identificação dos personagens com o 

espectador, associa a marca também. 

 

Conclusão 

A partir das respostas obtidas e toda a pesquisa realizada no decorrer do projeto para se 

resolver o problema de pesquisa em questão - “O Universo Marvel Cinematográfico é influenciador 

comportamental ou o alvo da influência no mercado consumidor brasileiro? ” -, chega-se à conclusão 

de que o Universo Marvel é tanto influenciador quanto influenciado pelo mercado consumidor.  

A Marvel possui o poder de interferir nas escolhas do seu público, tratando-se tanto da 

compra de produtos, que deixam seu target na expectativa e vontade de adquirir bens de consumo 

relacionados aos filmes, quanto no aumento de sua bilheteria, já que, quanto mais filmes estreiam, 

mais pessoas vão ao cinema assistir. A Marvel consegue influenciar até nas músicas escutadas pelo 

seu público, uma vez que, quando tocadas nos filmes, as pessoas passam a escutá-las posteriormente. 

Por outro lado, esse Universo Cinematográfico também sofre influência do exterior, pois a 

opinião do consumidor é o que mais importa hoje em dia, é ele quem decide o sucesso que os filmes 

farão. Portanto, a Marvel tem a necessidade de estar atenta ao cenário mundial e seu público em 

geral para que, cada vez mais, o telespectador se identifique com suas histórias, sobretudo, sem 

desrespeitar valores e princípios que podem interferir e prejudicar seu crescimento no meio 

cinematográfico. 
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Resumo 

A partir de pesquisa bibliográfica, este artigo busca analisar o modo com que os papéis de 

gênero são abordados, de maneira direta e indireta, durante o processo escolar do estudante 

da Educação Básica, por aqueles que estão envolvidos nessa fase da vida do adolescente e 

do jovem: pais, professores, diretores, e funcionários da instituição de ensino. Busca, ainda, 

compreender a influência que cada abordagem/tratamento diferenciado entre meninos e 

meninas influi nas futuras escolhas e concepções dos mesmos. Nosso objetivo é ressaltar 

algumas possíveis alternativas para os professores reavaliarem seus discursos, e, assim, 

trabalharem em aula questões de gênero e diversidade. É possível criar propostas de aulas, 

capazes de propiciarem uma nova realidade para meninos e meninas, longe de 

discriminações sexistas, hoje latentes em nossa sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: educação escolar; gênero; diversidade; feminismo; discriminação. 

 

Introdução 

Este trabalho tem como propósito atingir a problemática dos papéis de gênero na sociedade 

e suas discriminações, que vem sendo alvo de estudos, com o propósito de alterar as ações 

no âmbito da educação escolar para que haja uma mudança gradual de comportamento na 

sociedade. Tendo isto em vista, abordaremos a importância do papel do professor nesse 

processo, pois como Paro (2008) afirma: “Nossa capacidade de fazer é sempre um 

entrelaçamento de nossa atividade com a atividade anterior ou atual de outros. Nossa 

capacidade de fazer sempre é o resultado do fazer dos outros”. (PARO, 2008, p. 36) 

A questão de gênero no Brasil se torna mais evidente através do movimento feminista, a 

partir da década de 1970, ressaltando a importância de destacar as diferenças presentes no 

ser humano, sem que seja esta uma atitude sexista. Ensinar as crianças desde cedo sobre o 

seu papel e a diferença deste no mundo torna a inserção do adolescente na sociedade menos 

dolorida.  

Ensine-lhe sobre a diferença. Torne a diferença algo comum. Torne a 

diferença normal. Ensine-a a não atribuir valor à diferença. E isso não para 

ser justa ou boazinha, mas simplesmente para ser humana e prática. Porque 

a diferença é a realidade de nosso mundo. E, ao lhe ensinar sobre a 

diferença, você a prepara para sobreviver num mundo diversificado. 

(ADICHE, 2017, p. 76) 
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Nesse cenário, a conveniência deste tema vai além de disponibilizar ferramentas para que 

os atuais professores trabalhem em sala de aula tal problemática; é preciso disponibilizar 

uma perspectiva mais abrangente para que haja uma mudança estrutural na sociedade. 

Nestas circunstâncias, nosso foco é auxiliar a modificar estruturalmente os papéis de gênero 

impostos pela própria sociedade.  

O feminismo é uma doutrina social que surge no século XX, quando, em diversas partes do 

mundo, as mulheres passam a lutar por melhores condições de trabalho. Atualmente, tem-

se como objetivos a luta pela igualdade de gênero, fim da violência sexual - física e 

psicológica, o questionamento ao poder social, econômico e político sobre as mulheres, visto 

que o machismo ainda predomina na sociedade brasileira.  

Não é possível ser complacente com a escola, aderindo a um papel de impassibilidade diante 

deste tema. É importante discutir-se a respeito da importância da trajetória do feminismo e 

sobre suas conquistas, mas, mais que isso, é imperativo discutir o que ainda falta ser 

conquistado, o que podemos fazer, enquanto indivíduos e sociedade, para que não mais 

ocorra o silenciamento das mulheres.  

Discutindo o tema 

Um exemplo que descreve vivamente a necessidade de se abordar o tema feminismo na sala 

de aula é o sexismo abarcado,  desde  tenra idade, quanto à divisão de cores por sexo. Este 

é um exemplo singelo, mas que já caracteriza a necessidade de se tratar do tema.  

Mesmo tendo o feminismo começado a ser discutido no século passado, este é um tema 

muito atual com a mesma ou até maior importância ser abordado nos dias de hoje. Sendo o 

ambiente escolar um espaço para a colaboração na construção/desenvolvimento de 

indivíduos, é de fundamental importância levantar um tema tão atual para que eles, aptos a 

fazerem mudanças estruturais na sociedade, sejam, em um futuro próximo ou longínquo, 

agentes de tais mudanças. A discussão de gênero no ambiente escolar propõe “[...] novas 

maneiras de pensar as noções de feminino e masculino, além de reflexões biológicas, e 

inserindo-as em relações sociais de poder.” (ACCIOLY, MACHADO, ESCOURA, 2016; p. 25) 

O tema é intensamente necessário de ser abordado e trabalhado cuidadosamente, por muitos 

motivos. Pelo fim da violência de gênero, já que, no Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher 

é estuprada, de acordo com o Mapa da Violência (2013); a cada 12 segundos, uma mulher é 

violentada, de acordo com pesquisa da Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo 

Federal (2013); sendo que tais casos ocorrem, em sua grande maioria, no seio familiar. 

Também no Brasil, as mulheres possuem uma renda salarial cerca de 30% inferior à dos 
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homens; são também maioria no trabalho doméstico, dentro e fora de casa; além de serem 

vítimas de assédio sexual no trabalho por seus superiores hierárquicos. Todos esses dados 

reforçam a relevância do tema para que haja conscientização da realidade feminina, e, assim, 

haja também uma mobilização, interna e externa, com o objetivo de um futuro não-

desumano e não-misógino. 

Nas últimas décadas, devido à intensa militância das mulheres, o país 

ratificou tratados internacionais sobre desigualdades de gênero, se 

comprometendo a criar instrumentos para diminuir as desvantagens de 

suas cidadãs. (PARO, 2008, p. 39) 

Circunda o conceito pré-estabelecido sobre a educação de questões de gênero uma visão 

estereotipada por desconhecimento do assunto. Portanto, antes de prosseguir, é preciso 

salientar que o feminismo não é o oposto de machismo uma vez que ele procura pela 

igualdade e não pela supremacia feminina. 

Combater as hierarquias de gênero não significa apagar todas as 

diferenças. Igualdade entre as pessoas não é anular as nuances e as 

diferenças existentes entre elas, mas garantir que tais variações não sejam 

usadas para se estabelecer relações de poder, hierarquia, violências e 

injustiças. (ACCIOLY, MACHADO, ESCOURA, 2016, p. 24) 

Estudos comprovam que o comportamento de gênero ultrapassa o aparato biológico 

humano, mas é abrangido pelas questões culturais de diferentes sociedades. Se fosse viável 

considerar apenas as questões biológicas na concepção de gênero, os padrões de feminino e 

masculino seriam inflexíveis independentemente das sociedades ao redor do mundo. Essa 

variabilidade, no entanto, demonstra que papéis de gênero são construções sociais e que o 

ser humano valida sua diversidade. As questões de gênero são estabelecidas em paralelo ao 

feminismo.  

Conscientizar e tornar as crianças feministas ou aderentes ao movimento trará um efeito 

positivo para a sociedade o quanto antes. São feministas não somente aquelas mulheres que 

estão envolvidas com tal movimento político e social, mas também as meninas que revidam 

as atitudes machistas dos meninos na escola, que entendem que assédio no transporte 

público ou em qualquer outro lugar é inadmissível, aquelas que se posicionam em redes 

sociais com relação à legalização do aborto, sendo a favor ou contra, entre outras tantas. 

Todas as meninas-mulheres que entendem que a discriminação e a desigualdade não são 

compreensíveis, independente do meio que se esteja, podem ser consideradas feministas. 

Quanto aos meninos, cabe a eles não perpetuar comportamentos machistas e desconstruí-los 

com aqueles que estão a sua volta.  

A garantia de direitos, conquistados através de leis que respaldam e garantam o exercício 

pleno de cidadania para parcelas da população que se encontram em desvantagem, como as 
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mulheres, precisa ser divulgada para que possa ser requisitada. Antes de tudo, é preciso 

conhecer tais direitos e suas garantias. Professores encontrarão, ao longo de sua trajetória 

docente, alguns relatos de famílias de alunos(as) que sofrem violência doméstica, sejam eles 

as vítimas ou algum outro membro familiar. Sendo inviável ignorá-los, é possível que os 

professores desenvolvam projetos interdisciplinares, nos quais apareçam, por exemplo, a 

Lei Maria da Penha, os procedimentos para denúncia e a rede de atendimento à mulher no 

município.  

Encaminhamentos 

É preciso levar ao conhecimento dos estudantes o processo histórico que motivou a criação 

da Lei Maria da Penha, fomentar pesquisas sobre movimentos sociais de tal cunho, tendo 

como objetivo tratar das relações de poder, sobre os dados da mulher no mercado de trabalho 

em comparação aos homens, além de discussões sobre o que significa desigualdade no dia 

a dia, e não na teoria.  

Duas maneiras de ir além das teorias densas e das leis, que aparentam distanciamento dos 

estudantes por não estarem em contato direto com as mesmas no decorrer de suas vidas, é a 

leitura do livro Meu corpo não é seu: desvendando a violência contra a mulher de Think 

Olga, e a exibição do filme A cor Púrpura. O primeiro possui um texto claro e informativo, 

que reúne dados de pesquisas sobre violência contra a mulher e reflexões atuais em conjunto 

com depoimentos de mulheres que sofreram violência física, sexual, moral, etc. Seu objetivo 

é a conscientização da amplitude que esse tema ainda possui e a explanação de maneiras de 

prevenir e denunciar tais atitudes. O segundo traz consigo a narrativa de uma mulher negra 

norte-americana que também é vítima da violência. A partir do filme é possível tratar de 

desigualdades sofridas pelas mulheres entre os âmbitos de gênero e raça.  

Existem diversas possibilidades de trabalhar o filme em sala de aula; aqui proporemos uma 

delas. Levantar uma pesquisa em sala de aula sobre a diferença salarial entre os homens e 

mulheres dos meios social e familiar nos quais vivem os(as) alunos(as), quem é a pessoa 

responsável por maior parte dos afazeres domésticos, quantas vezes ouviram que as meninas 

não podiam se comportar de determinada maneira justamente por serem meninas, situações 

em que agir como menina foram sinônimos de fragilidade ou incapacidade, e assim por 

diante. Por óbvio, será levantada uma discussão sobre o porquê dessas situações. A partir 

daí, o professor poderá introduzir a construção social do papel da mulher desde a 

Antiguidade, passando pelo início do movimento feminista, até a relevância dos movimentos 

atuais em prol do fim da desigualdade entre homens e mulheres. 
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Para que as possíveis discussões não acabem dentro da sala de aula, o professor pode 

solicitar que os alunos se dividam em grupos e pesquisem sobre o tema. Cada grupo ficando 

com uma vertente do tema, é possível criar desde cartazes informativos até trabalhar em 

conjunto com o professor de artes e de educação física para a criação de uma peça teatral, 

dependendo da disponibilidade da escola e do calendário escolar. Assim, os alunos se veem 

envolvidos com o tema e passam a tomar para si a questão da igualdade de gêneros, que 

antes lhes parecia distante. Também é possível que o professor de língua portuguesa solicite 

a produção de texto com temáticas atualizadas sobre discriminação, orientação sexual, o 

caminho das meninas na sociedade machista e, para turmas de ensino médio, o que leva 

algumas meninas ao mundo da prostituição. 

Conclusão 

Conclui-se, então, que é fundamental a discussão sobre papel de gênero na escola, vista 

como um ambiente que necessita abranger temas que excedam o âmbito conteudista, visando 

formar cidadãos mais críticos inclusive com relação às próprias atitudes.  

Antes mesmo da criação de qualquer projeto que levante tais discussões, é preciso que se 

institucionalizem regras dentro e fora da ambiente da sala de aula. Do lado de dentro, criar 

regras de convívio que não beneficiem mais um lado em relação ao outro, como por 

exemplo, nos anos iniciais de escolarização, que as meninas tenham as mesmas chances de 

serem ajudantes da professora, por exemplo. Incluso no combinado de turma, o 

estabelecimento de não divisão de brinquedos e brincadeiras para meninas e para meninos; 

ou seja, qualquer um pode brincar com aquilo que lhe atrai mais. O mesmo vale para a 

repartição de cores no momento de utilizá-las, azul não é só de menino e rosa não é só de 

menina.  

Do lado de fora, a não estigmatização de uma turma pela quantidade superior de 

meninas/meninos, adjetivando-os como mais bagunceiros, mais responsáveis, entre outros 

estereótipos. Dar chances igualitárias aos dois gêneros sem que haja um conceito pré-

estabelecido oriundo de uma regra estabelecida pela sociedade. A experiência da 

escolarização deve ser um momento de autoconhecimento e de percepção do mundo também 

através do olhar do outro. Partindo disto, as pessoas que fazem parte do ambiente escolar 

devem ter compromisso com esse processo de cada estudante, não o enquadrando em 

pacotes pré-estabelecidos e tirando-lhes a chance de se conhecerem. 

É imprescindível que os profissionais da educação tenham consciência de que falas 

estigmatizadoras perpetuam a discriminação de gênero, além de terem o entendimento da 

sua importância na desconstrução de conceitos estabelecidos desde a infância dos alunos, 
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sejam eles intencionais ou não. Para tanto, é preciso que a desconstrução seja feita antes, 

nos próprios docentes. Por isso, a formação contínua desses profissionais, além de 

imprescindível, precisa também ultrapassar o conteúdo programático.  

Por outra perspectiva, é preciso levar em consideração o papel do estudante no ambiente 

escolar, em sua família, na comunidade e na sociedade como um todo. Conscientizar alunos 

e alunas de serem parte do mundo, sem excessos individualistas, possibilitará que todos 

venham a construir um “eu” com relação ao outro. Essa transformação da realidade objetiva 

representa a conscientização do seu papel no mundo, tocado e transformado. (FREIRE, 1994, 

p. 32) 

Mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença no 

mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, reconhecendo a outra 

presença como um “não eu” se reconhece como “si própria”. Presença que 

se pensa em si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, 

que fala do que faz mas também do que sonha, que constata, compara, 

avalia, valora, que decide que rompe. E é no domínio da decisão, da 

avaliação, da liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade 

da ética e se impõe a responsabilidade. (FREIRE, 2015, p. 20) 

Este artigo, portanto, buscou apontar o papel fundamental que a escola tem no processo de 

autoconhecimento do aluno ao romper com a perpetuação da discriminação de gênero, em 

busca da construção de uma sociedade mais igualitária. O que não significa que as ações 

aqui apontadas sejam a solução para todos os problemas, mas sim, que aqueles que fazem 

parte do ambiente escolar podem fazer a diferença. “Significa que somos seres 

condicionados mas não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e 

não de determinismo, que o futuro [...] é problemático e não inexorável”. (FREIRE, 2015, 

p. 20) 
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Resumo 

A partir de pesquisa bibliográfica, este artigo busca analisar o modo com que os estereótipos 

são propagados pelos testes do Buzzfeed e entender de que modo influenciam o usuário na 

mídia digital atual. Busca, ainda, entender a importância e a representatividade da família 

real britânica na contemporaneidade; analisar a função na realeza e na sociedade, protocolar 

ou voluntária, dos membros da família real. Nosso objetivo é ressaltar elementos da tradição 

da realeza somados à elementos inovadores que têm sido acrescidos às concepções 

fundamentais, e, assim, evidenciar pontos que mesclam a modernidade e a tradicionalidade 

na realeza.  

PALAVRAS-CHAVE: buzzfeed; realeza; tradição; modernidade. 

 

Introdução 

Estamos vivendo um momento na história em que a mídia e a indústria do 

entretenimento estão a todo vapor. O avanço da tecnologia continua a ganhar cada vez mais 

espaço no mercado de trabalho e os negócios continuam a se expandir, a criação de conteúdo 

através das plataformas é contínua e a imersão dos usuários nas plataformas digitais se torna 

ainda maior. 

O Buzzfeed é a principal empresa independente de mídia digital que oferece 

entretenimento para pessoas em todo o mundo. Criado em Nova York em 2006 por Jonath 

Peretti, ex-aluno do Media Lab do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), a 

empresa surgiu como uma espécie de "laboratório viral". O conteúdo sempre foi divertido e 

traz uma linguagem que atende ao público das novas gerações sendo muito próxima da 

linguagem utilizada pela maioria dos internautas norte-americanos. O Buzzfeed tem uma 

rede global multiplataforma que inclui seu website, aplicativos móveis, Facebook, 

Snapchat, YouTube e outras plataformas digitais, e isso proporciona facilidade e velocidade 

de compartilhamento de conteúdo em várias redes. 

Nosso artigo tem como objetivo analisar os estereótipos propagados pelos testes do 

Buzzfeed e entender de que modo influenciam o usuário na mídia digital atual. Seus testes 

são criados a partir de assuntos veiculados na mídia à tópicos que as pessoas, muitas vezes, 

se perguntam sobre questões existenciais, por isso, selecionamos o teste intitulado: 

mailto:giorprado95@gmail.com
mailto:lticiamz@gmail.com
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"Responda seis perguntas e lhe diremos se você foi convidado para o casamento real". O 

teste tem seis questões de múltipla escolha e as opções de A. à D. Ao final, o resultado 

aparece ao lado de um texto dizendo se a pessoa que respondeu ao teste seria convidada para 

o casamento da família real de acordo com as respostas em cada questão. As questão estarão 

organizadas no decorrer da análise.  

O Buzzfeed começou com conteúdo viral, já que a ideia do fundador, Jonah Peretti, 

era criar conteúdo e rastrear suas influências na web. Uma combinação de tecnologia, 

comunicação e criatividade fez desta página um modelo de negócios nunca antes visto, 

alcançando uma marca de 5 bilhões de visualizações por mês. Testes e relatórios sobre 

assuntos triviais são levados a sério pelo seu público. 

De acordo com (Jenkins et al. 2014), algumas considerações estratégicas tornam o 

conteúdo mais predisposto a ser compartilhado. Estar disponível nos momentos e meios que 

o público quer acessar, ser portável, ser relevante para diversos públicos e ter um fluxo 

constante de material são pontos essenciais. 

A grande distinção do Buzzfeed em sua mídia é que, ao contrário dos outros, não há 

banners, anúncios ou publicações patrocinadas. O espaço utilizado para a marca atingir 

novos seguidores é a própria página da web; nele outras marcas compram um espaço de site 

para se promoverem. Isso não compromete o padrão de experiência de informação e 

entretenimento do Buzzfeed, o que significa para eles um fortalecimento de seu 

relacionamento com o público e, portanto, mais tempo gasto em sua plataforma.  

Como referencial teórico para esta análise, utilizamos Stuart Hall (2016) que, em 

uma linguagem acessível e didática, nos ajuda a entender sobre a cultura na 

contemporaneidade, estereotipagem e sobre a política da cultura a partir da ideia da 

representação. Através dos “significados compartilhados”, foi possível conceituar e 

relacionar cultura e significado durante esta análise. 

Discutindo o tema 

Em 2018 a família real tornou-se uma das principais buscas na internet, devido ao 

casamento do príncipe Harry, que mais uma vez se tornou uma questão importante para o 

mundo contemporâneo, social, político e principalmente para a Inglaterra. No entanto, sua 

importância é amplamente representativa e o casamento é apreciado por ser uma tradição, 

sendo consumado na realeza num momento em que existem poucas monarquias no mundo. 

De acordo com Stuart Hall, o Mundo tem uma importância significativa para a linguagem, 

sinais e imagens de uma cultura particular. Alguns talentos passam por um extenso trabalho. 
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Casamentos reais têm várias tradições, desde a lista de convidados até os votos da 

noiva. No casamento do Príncipe Harry e Meghan Markle, houve muitas quebras 

paradigmáticas, e a primeira delas foi sobre os convidados para o casamento real. Como lista 

de convidados do Palácio de Buckingham, ao invés do Departamento de Cultura, Mídia e 

Esporte, a lista não tinha membros do estado ou mesmo líderes políticos próximos à família 

real, como era o caso dos Obamas. Ao contrário do casamento de Kate e William. 

Em geral, celebridades ligadas a causas sociais e aquelas próximas à noiva e ao noivo 

foram convidadas por outros motivos. Como é o caso do cantor Elton John, que era muito 

próximo da princesa Diana. Além disso, estavam Beckham, algumas ex-Spice Girls, a 

tenista Serena Williams - que é bem próxima da noiva, além dos rostos habituais da família 

real. 

Meghan Markle é uma mulher negra, filha de pais inter-raciais, divorciada, feminista 

e mais velha que o companheiro. Essas condições fazem Meghan entrar na família britânica 

mais importante quebrando muitas regras; e estas não são as únicas. 

Foi no casamento do ano, entre Meghan e Harry, que não havia presença de madrinha 

por parte da noiva; sendo justificado por não querer escolher entre uma de suas amigas, uma 

vez que ela tem muitas amigas íntimas. A noiva caminhava sozinha até o altar, acompanhada 

apenas de pajens e daminhas de honra, já que seu pai não pode comparecer por problemas 

de saúde. A presença de um líder religioso americano no casamento, que fez um discurso 

em frente à luta pelos direitos civis dos negros. Além da presença do evangelho norte-

americano, composto apenas por negros, que se misturavam com as tradições da realeza. E 

a primeira vez que a noiva tem espaço durante a cerimônia para fazer seu discurso. 

Isso pode ser percebido por uma quebra na tradicionalidade que se deve a 

contemporaneidade do casamento, devido à forte influência dos meios de comunicação, a 

rapidez de informação e o engajamento das pessoas com causas populares ao redor do 

mundo, rompendo com a formalidade dos eventos reais.  

Esta ruptura na tradição recebeu várias críticas, positivas e negativas, precisamente 

porque afeta um conjunto de conceitos e representações mentais que são mentalmente 

carregados. Essas mudanças são conceituais; eles são carregados de conceitos abstratos, 

como diz Hall. 

Encaminhamentos 

No decorrer das análises, será possível perceber os contrastes existentes entre as 

alternativas através das tabelas criadas, com as imagens rotuladas de acordo com a 
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concepção real de cada item. Será possível perceber com facilidade alguns dos estereótipos 

disseminados, e o contraste gerado entre elas. Permitindo, assim, uma melhor  visualização 

daquilo que está dentro e fora da simbologia da realeza britânica.  

Segundo Hall (2016), o estereótipo refere-se tanto ao que é imaginado e fantasiado, 

quanto ao que é percebido como “real”, e as reproduções visuais das práticas de 

representação são apenas metade da história, portanto, entendemos que ficamos apenas com 

a impressão do que é real.  

Tabela 1. Escolha um look da Meghan: 

 
Riqueza; Formalidade. 

 
Diplomacia; Formalidade. 

 
Ruptura com a tradição; 

Modernidade. 

 
Informalidade; Diplomacia. 

Fonte: as autoras. 

As opções mostram Meghan usando diferentes looks e em diferentes momentos, no 

primeiro deles, ela aparece vestindo um sobretudo cinza, um largo chapéu preto e uma flor 

de papel vermelha pregada na gola do sobretudo. Neste dia, Meghan e o Príncipe Harry 

estavam participando de vários eventos do Anzac Day em Londres, nesta foto, eles estavam 

a serviço de Dawn no Memorial da Nova Zelândia no Hyde Park. 

O significado histórico deste dia vem através do Australian War Memorial. Os 

soldados ficaram conhecidos como Anzacs, e o orgulho que eles assumiram neste nome dura 

até hoje. A data foi inicialmente criada para reconhecimento do Corpo do Exército 

Australiano e da Nova Zelândia que lutou na Batalha de Gallipoli na Primeira Guerra 

Mundial, o broche de flor é uma homenagem a todos os militares australianos e 

neozelandeses que perderam suas vidas no cumprimento do dever. 

Além disso, o evento deste ano comemorou o aniversário de 100 anos da vitória 

aliada em Villers Bretonneux, pondo fim à última grande ofensiva da Primeira Guerra 
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Mundial. A segunda foto mostra Meghan usando a mesma flor vermelha pregada em suas 

roupas, mas ao contrário da primeira foto, ela usa um vestido preto e um chapéu da mesma 

cor, só que menores e mais discretos. Um look um pouco mais diplomático que as outras 

três opções.Na terceira foto, Meghan e o Príncipe Harry participaram de uma cerimônia do 

25º aniversário do assassinato de Stephen Lawrence. Ele foi morto por um grupo racista aos 

18 anos. 

A cerimônia aconteceu em St. Martin-in-the-Fields, Meghan usou um visual mais 

descontraído, com listras brilhantes e blocos de cor combinados com tecidos longos e 

fluidos, além de um decote, o que quebra o rígido código de vestimenta da realeza. A quarta 

imagem mostra o look que Meghan usou em seu primeiro noivado oficial com o príncipe 

Harry, quando ela se apresentou à multidão e apertou a mão de inúmeras pessoas gritando 

seu nome em Nottingham. Esta jaqueta trespassada da Marinha é Mackage com bolsos de 

couro e detalhes de inspiração militar. Embora seja uma aparência mais casual, o 

comprimento maxi torna muito elegante e prático para o inverno. 

Das quatro opções de resposta, apenas a quarta foto não foi tirada nos dias em que 

se era esperada a “posição de uma duquesa” de Meghan. É importante ressaltar também a 

formalidade das vestimentas em contraponto com a quarta imagem, que se torna informal 

pela proximidade com o povo e por apresentar um semblante menos sério do que nas demais. 

Três delas foram tiradas em ocasiões tristes, e a única opção que permitiria que você fosse 

convidado para o casamento real é a segunda foto, que foi tirada após o evento do Hyde 

Park. 

Naturalmente, ao escolher entrar na família real Meghan teve que se submeter a um 

código estrito de vestuário, há uma diferença clara em sua aparência antes e depois de ela 

ter concordado em se casar com o príncipe. O código impõe um vestido elegante ou uma 

calça social com um casaco, os decotes são vetados e as roupas precisam ser modestas, sendo 

assim, a terceira imagem seria descartada porque, segundo o código de vestimenta, o decote 

não seria adequado para a futura esposa do Príncipe Harry.  Além disso, as mulheres 

precisam usar chapéus brancos e luvas em reuniões formais. O chapéu presente na primeira 

imagem junto com sua vestimenta remete a um visual mais contemporâneo e fora do padrão 

tradicional da família real. 

Segundo Hall (2016), fazemos o uso de signos e símbolos para significar ou 

representar ideologias e conceitos para outros indivíduos, por isso, a imagem que a realeza 

passa para as pessoas precisa ser tratada com cuidado. E isso inclui a escolha de roupas e 

acessórios, ampliando assim, a compreensão de como a representação funciona.  
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Em outra parte ainda, nós concedemos sentido às coisas pela maneira como as 

representamos – as palavras que usamos para nos referir a elas, as histórias que 

narramos a seu respeito, as imagens que delas criamos, as emoções que associamos 

a elas, as maneiras como as classificamos e conceituamos, enfim, os valores que 

nelas embutimos. (HALL, 2016, p. 21). 

Assim como aconteceu com Kate, Meghan se tornou uma tendência itinerante, tudo 

o que ela usa é uma obrigação na indústria da moda e isso reflete diretamente na imagem da 

realeza britânica. Ela virou o sinônimo da moda contemporânea. 

Justamente por ter se tornado uma tendência ambulante, há um site que é derivado 

do www.whatkatewore.com intitulado: "What Meghan Wore", em que eles registram todas 

as opções de looks da Meghan em várias ocasiões. Também oferecem links e informações 

para que as pessoas não pertencentes à realeza saibam onde comprar as mesmas peças de 

roupas que a noiva do Príncipe Harry. Foi atribuído um conceito, um valor sob da imagem 

de Meghan e, por isso, procuram se aproximar o máximo possível dessa imagem e essa 

aproximação pode acontecer, por exemplo, por meio da escolha das roupas. 

Seguindo com a análise das questões, a segunda a ser analisada ao longo das quatro 

possibilidades é a escolha de um membro da família real: a Rainha Elisabeth II, o Príncipe 

Harry, o Príncipe William e Kate Middleton. Todo mundo tem um fardo significativo em 

seus papéis na família real; ou concentrando todas as figuras da realeza, o príncipe-noivo, o 

príncipe com o comportamento mais apropriado com sua família e a princesa que carrega os 

traços de Lady Diana. 

Tabela 2. Escolha um membro da família real: 

 
Tradição; Seriedade; Força. 

 
Rebeldia; Modernidade; 

Irresponsabilidade. 

 
Herdeiro; Tradição; 

Responsabilidade. 

 
Simpatia; Diplomata. 

Fonte: As autoras. 

file:///C:/Users/gi-r-/Downloads/www.whatkatewore.com
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Muito questiona-se quanto à indispensabilidade da existência da família real 

britânica no século XXI, e a resposta de especialistas na realeza é que “A monarquia é um 

dos centros da nossa vida nacional [...] Representa uma certa continuidade política ao longo 

dos tempos e é um elemento de união nacional e de lealdade. E embora tenha um reduzido 

leque de funções políticas, tem conseguido sobreviver aos olhos da nossa sociedade”, 

segundo Bob Morris. Para Phil Dampier, “A monarquia é uma força que promove a união 

entre cidadãos que estão desiludidos com políticos”.  

Portanto, é preciso analisar a função na realeza e na sociedade, protocolar ou 

voluntária, dos membros da família real. Por estar a mais de 65 anos no cargo, a rainha 

Elisabeth II possui um nível de popularidade muito alto em que as pessoas possuem muita 

estima por ela. Isto porque ao longo de seu reinado, sua intervenção política é marcada pela 

neutralidade e discrição.  Ainda que todas as semanas receba no Palácio de Buckingham a 

visita do líder executivo para discutir a respeito da política atual do país, não é possível dizer 

que a rainha influencie nas decisões do poder executivo. Além de sempre procurar uma 

maneira de apoiar e encorajar as pessoas em suas atitudes, com uma visão imparcial sobre 

os fatos.  

O segundo a ser analisado é o príncipe Harry, que, embora dificilmente torne-se rei 

por ser o sexto na linha de sucessão, possui parte fundamental no novo período da realeza 

britânica. Ele é conhecido na imprensa mundial por sua personalidade rebelde, por não estar 

nos padrões de comportamento reais e por estar envolvido em controvérsias com drogas e 

álcool mostrando, mais uma vez, a fuga do estereótipo real, justificando não ser a escolha 

adequada no teste. Ele foi embora por um período a pedido da corte real, mas não deixou de 

gerar controvérsias. Em contraste, Harry serviu como soldado no exército da Grã-Bretanha, 

servindo inclusive na Guerra do Afeganistão pela Força Aérea. Ele também se tornou o 

representante da rainha e fundou uma instituição de caridade na África do Sul que apoia 

crianças órfãs em homenagem a sua mãe. Enquanto na carreira militar, chegou a ser 

destacado para a guerra do Afeganistão, e atualmente está ligado às iniciativas dos veteranos 

da guerra. Em seu casamento com Meghan, dispensou presentes de casamento e pediu que 

os convidados fizessem doações para organizações benificientes com as quais possuem 

relação; sendo elas ligadas a esportes, defesa das mulheres, meio ambiente, moradia para 

desabrigados e tratamento para crianças com HIV.   

O segundo na linha de sucessão do trono, príncipe William seguiu os passos da 

princesa Diana ao estar vinculado às ações benevolentes desde adolescente.  Ele passou por 

treinamento militar na África, entrou na Universidade de Saint Andrews para estudar história 

e geografia, e após sua graduação, ele embarcou em uma carreira militar na Royal Sandhurst 
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Academy para mais tarde se tornar um piloto da Royal Air Force. Após o nascimento de seu 

filho mais velho com Kate Middleton, George, William anunciou sua aposentadoria da 

carreira militar e se concentrou em responsabilidades reais e caridade. Atualmente, 

administra o instituto The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge and 

Prince Harry, voltado para angariar fundos para financiar projetos sociais no Reino Unido 

e outros países pelo mundo; além de dedicar-se ao combate do vírus da Sida e em causas 

voltadas ao bem-estar animal.  

A última escolha é a duquesa Kate Middleton, nomeada após a rainha Elisabeth. 

Casada com o príncipe William, Kate o conheceu na Universidade Saint Andrews, onde 

frequentou o mesmo curso que o então colega de classe. Hoje, casada e com três filhos, Kate 

é sinônimo de simpatia, já que seu sorriso espontâneo é sua marca registrada, não importa 

qual seja sua aparência. Sempre elegante, ela continua repetindo suas roupas, o que 

transcende a posição da Coroa em tempos de recessão. Além disso, mesmo que ela não 

conheça Lady Diana, ela não deixa de mostrar publicamente seu respeito por ela, em atitudes 

simples, como as roupas que usava quando saía da maternidade com seus  seus primeiro e 

terceiro filhos com o príncipe William parecem-se com os que a princesa Diana usou ao 

apresentar seus filhos. Embora procure levar uma vida mais discreta que a princesa Diana, 

a duquesa também está envolvida em causas sociais. Kate e o marido inauguraram em 2011 

um centro de tratamento de câncer infantil no Hospital Royal Marsden, em Londres. Kate 

também chegou a visitar escolas e palestrar, além de substituir a rainha Elisabeth em 

algumas poucas ocasiões, antes do nascimento de seus três filhos.  

Segundo Robert Jobson, especialista em realizações britânicas, a rainha Elizabeth II 

é uma diplomata definitiva. Isso porque o primeiro ministro a consulta antes de decidir, e 

tudo que é feito na Grã-Bretanha e em seus reinos é feito em seu nome. A Rainha Elisabeth 

é também a única mulher da realeza britânica a entrar nas Forças Armadas. Sua postura é 

forte em todas as ocasiões, mas sua personalidade é dividida em duas, já que ela é uma das 

maiores figuras públicas do mundo. 

Todas as quatro personalidades da corte inglesa carregam consigo um traço 

ideológico e uma postura única perante a sociedade inglesa e a função que ocupam na corte 

real. A escolha de um dos quatro simboliza possivelmente a postura principal a ser adotada 

na chance de ser convidado ou não ao casamento real. 

Outra questão do teste é a escolha de um chapéu usado pela Rainha Elisabeth II. Os 

chapéus são um acessório que fazem parte das vestimentas das mulheres da família Real, já 

que até os anos 50 mostrar o cabelo não era considerado de bom gosto. Seguindo a tradição, 
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as principais mulheres membros da realeza devem usar chapéus até as 18h. O que não seria 

diferente para a rainha Elisabeth II, sendo que utiliza deste acessório em quase todos os 

eventos públicos dos quais participa. 

De acordo com a Condessa de Wessex, em seu relato no documentário The Queen, 

Elisabeth II usa tons mais fortes para ser destaque no meio da mutidão. Seus chapéus não 

devem ser muito altos para que não a atrapalhe na entrada e saída do carro e a aba não deve 

ser muito grande para que seu rosto seja visto com nitidez. No que diz respeito às cores, as 

duas primeiras alternativas já seriam descartadas por quem possui algum conhecimento 

sobre a vestimenta da rainha; o que difere as duas últimas opções é que a fotografia em que 

a rainha estáa vestindo o chapéu vermelho foi tirada na inauguração do Instituto de 

neurociência na Universidade de Sheffield, em que a Rainha usou óculos especiais para 

assistir a uma apresentação em 3D e controlar uma escavadeira mecânica. A junção da 

tradição do chapéu com a ocasião moderna em que foi usado, faz com que a quarta e última 

alternativa seja perfeita para o momento de consciliações que a realieza encontra-se.  

Tabela 3. Escolha um chapéu da rainha Elizabeth II: 

 
Tradição; Formalidade. 

 
Tradição; Formalidade. 

 
Tradição; Destaque. 

 
Ruptura com o tradicional; Destaque; 

Quebra de paradigma. 

Fonte: As autoras. 

A não representação da tradição pode corresponder desobediência aos desejos da 

rainha em muitos âmbitos. A vestimenta de todos os membros da realeza e sua simbologia 

é uma das temáticas mais abordadas nas reportagens a respeito de uma das principais 

monarquias do mundo.  

As coroas são usadas pela realeza somente após as 18h e em ocasiões especiais. Para 

tanto, cada coroa possui um caráter condescendente com o evento. As duas primeiras foram 
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usadas em eventos abertos à população e as duas últimas em eventos fechados, que requerem 

maior austeridade da figura mais importante da realeza.  

 

 

 

Tabela 5. Escolha uma coroa: 

 
Sutileza; Elegância. 

 
Tradicional; Clássico. 

 
Imponência; Grandeza. 

 
Tradicional; Poder; 

Monarquia. 

Fonte: As autoras. 

Tabela 4. Escolha um esmalte: 

 
Sensualidade; Poder. 

 
Confiança; Força. 

 
Festividade; Inovação. 

 
Ruptura com o tradicional; 

Modernidade; Fuga ao padrão. 

Fonte: As autoras. 
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Não é irrelevante ser uma das perguntas do teste analisado neste artigo ser a respeito 

da escolha de uma cor de esmalte. O código de vestuário da família real britânica proíbe o 

uso de esmaltes de tonalidade escura pela associação à vulgaridade. Por isso, Elisabeth II, a 

duquesa Catherine Middleton, e agora a duquesa Meghan usam apenas tons pasteis. Mas, 

como em todas as outras questões, vem acontecido uma confluência entre a tradição e o 

moderno, e o esmalte escolhido nesta combinação para ser convidado para o casamento real 

foi o de cores mais fortes e de design inovador. 

Conclusão 

Uma das combinações possíveis para ser convidado a ir ao casamento é esta: 1B. 

2D. 3A. 4B. 5D. 6A.   

O visual de Meghan na segunda foto é um preto básico, acompanhado por um chapéu 

menor, parecido com uma boina, e, como mencionado anteriormente, parece mais 

diplomático e formal do que nas outras ocasiões. O chapéu sempre foi um acessório usado 

pela classe alta, enquanto a plebe usava uma espécie de “touca”. Como uma ocasião que 

inspirou respeito e homenagem a todos os que morreram na guerra, a escolha do preto foi 

bem utilizada. Além disso, o contraste entre a flor vermelha e a roupa preta chama a atenção 

na foto. 

Quanto a coroa escolhida nesta combinação de respostas, é a cor mais marcante e 

tradicional, remetendo a imagem de monarquia na frente das quatro opções. Com uma forma 

Questões A B C D 

Q1 Riqueza; 

Formalidade. 

Diplomacia; 

Formalidade. 

Ruptura com a 

tradição; 

Modernidade. 

Informalidade; 

Diplomacia. 

Q2 Tradição; 

Formalidade. 

Tradição; 

Formalidade. 

Tradição; 

Destaque. 

Ruptura com o 

tradicional; 

Destaque; 

Quebra de 

paradigma. 

Q3 Tradição; 

Seriedade; 

Força. 

Rebeldia; 

Modernidade; 

Irresponsabilidade. 

Herdeiro; 

Tradição; 

Responsabilidade. 

Simpatia; 

Diplomata. 

Q4 Fragilidade; 

Aconchego. 

Disciplina; Postura. Informalidade; 

Descontração. 

Desajeitado; 

Brincalhão. 

Q5 Sensualidade; 

Poder. 

Confiança; Força. Festividade; 

Inovação. 

Ruptura com o 

tradicional; 

Modernidade; 

Fuga ao padrão. 

Q6 Sutileza; 

Elegância. 

Tradicional; 

Clássico. 

Imponência; 

Grandeza. 

Tradicional; 

Poder; 

Monarquia. 
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mais oval e com um ornamento imponente, a rainha Elisabeth compõe seu visual com um 

moderno óculos escuros que lhe dá um visual mais destacado que os demais.  

A escolha do chapéu reafirma a modernidade atual, em vários aspectos, no 

casamento entre Harry e Meghan. Hall diz que há um conjunto de conceitos mentais ou 

representações que carregamos de acordo com os signos de uma linguagem que é construída, 

produzida e transmitida. 

O membro da família real designado foi a rainha Elisabeth, além de ser o membro 

mais importante da casa Windsor, na imagem ela usa um vestido imponente, e a fotografia 

possivelmente foi tirada em um evento oficial da Corte Real. A escolha de sua figura traduz 

a tradição - desde que está no trono há 60 anos -, a diplomacia - a seguir as tradições e, ao 

mesmo tempo, ser a interveniente nos conflitos trazidos pelos demais membros da Corte - e 

o poder, uma vez que é sempre consultada pela Grã-Bretanha sobre as decisões a serem 

tomadas. 

A rainha Elizabeth II tem uma verdadeira paixão por corgis, e ao longo de seu reinado 

a rainha passou a ter mais de 30 cães da raça sendo todos descendentes de sua primeira 

cadela corgi, Susan, que foi um presente de seu pai, o rei George VI em seu 18º aniversário. 

Eles são de uma raça pequena e muito leais aos seus donos, e por serem muito ativos, gostam 

de longas caminhadas no campo, como a rainha Elizabeth II, o que pode ter influenciado a 

escolha das imagens, mas definitivamente o corgi da segunda imagem tem um ar diferente 

dos demais por transmitir felicidade, parece que ele está sorrindo em direção a câmera que 

o fotografou, por transmitir certa disciplina e uma postura mais séria contrapondo os demais.  

Tabela 6. Escolha um corgi: 

 
Fragilidade; Aconchego. 

 
Disciplina; Postura. 

 
Informalidade; Descontração. 

 
Desajeitado; Brincalhão. 

Fonte: As autoras. 
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O primeiro se encontra no que parece ser o ambiente do lar, o terceiro apresenta uma 

informalidade com flores na cabeça e o quarto apresenta uma postura inadequada para o 

contexto, mais brincalhão do que os demais o que pode não transmitir a seriedade associada 

a família real. 

A escolha dos esmaltes representa a diversidade e multiplicidade presentes no 

casamento real. A presença de um coro inteiramente negro e americano, de um líder religioso 

também americano, a quebra da tradição na ordem do bolo, entre muitos outros fatores 

caracterizam a modernidade trazida ao casamento real. Havia também quebra de dois 

protocolos fundamentais nos casamentos reais: a entrada da noiva com o pai e o não-costume 

da noiva de poder falar no almoço oferecido pela rainha Elisabeth II. O primeiro foi devido 

a alegações de problemas de saúde que impediram o pai de Meghan de estar presente no 

casamento, o que levou o príncipe Charles a acompanhá-la a uma parte de seu caminho e 

deixá-la sozinha no final da jornada. O segundo intervalo teve o mesmo pretexto, já que é o 

pai da noiva que fala no almoço. Diante de sua ausência, a noiva recebeu o poder da fala. 

Ou seja, o casamento é uma mescla de modernidade e tradicionalidade exemplificado 

pela associação de imagens e figuras da família real que remetem a seriedade e tradição, mas 

há pontos de modernidade que podem ser entendidos na escolha do esmalte e que traduzem 

a quebra de paradigmas representados pela escolha da noiva, suas causas sociais, seus 

procedimentos reais e engajamento.  
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RESUMO 
O objetivo deste estudo é analisar a personagem feminina principal do conto “A Bela e a 

Fera”, a fim de identificar as características que definem a personagem Bela como uma 

heroína ou não. Para isso, foi necessária uma pesquisa bibliográfica sobre a trajetória do 

conto. Foram analisados os personagens principais, presente nos contos de Madame 

Villeneuve e Madame Beaumont, que são as precursoras da popularização da história, e a 

versão contemporânea de Elizabeth Rudnick. Uma discussão foi feita a respeito da 

personagem Bela, observando sua evolução e importância no âmbito da representação de 

outras princesas de contos de fadas. Na conclusão deste trabalho, chegou-se a uma resposta 

para a pergunta inicial do estudo, mostrando que a Bela pode ter sido a percussora da 

mudança da representação feminina nos contos de fadas. 

PALAVRAS-CHAVE: princesas; heroínas e representações femininas. 

Introdução 

Origens e versões da narrativa a “A Bela e a Fera”  

Mitologia e inspirações  

O estudo do conto A Bela e a Fera, que é o objeto de estudo deste trabalho, tem como 

possível origem o mito de Eros e Psique, escrito por Lucio Apuleio, escritor latino, prescrito 

na obra Asno de ouro, conhecido também como Onze Livros de Metamorfoses. A versão do 

mito para a base deste estudo foi traduzida por Erich Neumann, e publicada pela editora 

Cultrix.   

Psique, é o ponto de partida para podermos relacionar alguns aspectos ao mito com 

a temática da figura feminina presente em Bela e a Fera. Neumann (1980), afirma que a 

firmeza da personagem contrasta com sua aparência suave, pois ela não é uma moça 

“simples” e ‘ingênua”, como o mito apresenta Psique, uma vez que ela desafia as ordens do 

marido. Contudo, a quebra do pacto entre ela e seu marido, ao vê-lo depois que as luzes se 

apagaram, mostram que seu ato é comparável ao dos heróis.  

A força interior de Psiquê é tão grande, sua capacidade de 

integração, conquistada graças aos seus sofrimentos e ao amor, é tão 

forte, que ela tem capacidade para enfrentar a força desintegradora 

dos arquétipos e pode permanecer diante deles de “igual para igual”. 

(NEUMANN, 1980, pg. 174) 

A personalidade Bela, tem resquícios de Psique, pois ambas têm sua beleza exaltada, 

por conta das provações que são submetidas, pois, ao longo de suas histórias, mostram uma 

personalidade ativa aos fazer suas escolhas. Também podemos exaltar a ligação com a 

família pois ambas foram obrigadas a cortar laços com seus familiares devido ao acordo que 

fizeram com os personagens masculinos, entretanto, às duas não desistem do desejo de revê-
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los e quando existiu a oportunidade, elas não desperdiçam pois continuam leais às suas 

famílias.  

Podemos destacar, que Eros, é um monstro na visão de Psique, assim como a Fera, 

mas ambos se revelam como homens bonitos e com um status acima das personagens 

femininas, Eros era um Deus e a Fera, um príncipe. Contudo, ambos sofrem uma 

metamorfose em suas respectivas histórias.  

O relacionamento dos personagens se inicia com Psique e Bela sendo obrigadas a 

permanecer com Eros e a Fera, respectivamente e, por conta da saudade de suas famílias, 

elas os visitam e a separação das personagens femininas com seus parceiros. É um momento 

decisivo pois elas tomam consciência de seus sentimentos por Eros e a Fera, Psique passa 

por provações, enquanto, Bela decide-se retornar para a Fera.  

No século 16, o escritor italiano, Giovanni Francesco Straparola, escreveu o conto O 

Rei Porco tendo a possibilidade de ser o possível antecessor da história de A Bela e a Fera. 

Esse conto está presente no livro The Facetious Nights of Straparola, publicado na Itália 

entre 1550 a 1553, originalmente com o título Le piacevoli notti, a história tem a filha mais 

nova, gentil e muito bonita, o príncipe amaldiçoado e o amor que transforma. 

A história se inicia com uma rainha que adormece no jardim e três fadas, decidem 

jogar uma maldição e duas graças. A maldição cairia sob seu futuro filho, que teria pele de 

porco. Ao nascer, a criança, tinha a aparência de um porco. Ele cresceu e pedia aos pais que 

se casasse, até que dia viu uma jovem atraente. A garota era a filha mais velha de uma pobre 

mulher, que assim que recebeu a proposta da rainha, aceitou conceder a mão de sua filha. A 

filha mais velha, sentindo nojo de seu noivo, resolve matá-lo, mas ele desconfiado do ato da 

jovem, a mata antes. O mesmo ocorreu com a filha do meio da pobre mulher, que veio a se 

tornar sua segunda noiva. A filha mais nova e mais bonita entre elas, Meldina, se casou com 

o príncipe animalesco e como o tratou com amor, ele se torna um belíssimo príncipe.  

Contos Originais  

A história da “Bela e a Fera” possui duas versões que são os eixos da criação e 

disseminação do conto. Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve, o lançou o livro La Jeune 

Américaine, ou Les Contens marins, em 1740 e Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, 

publicou na revista Magasin des Enfants, em 1756. A versão de Villeneuve, é a original da 

história, mas somente Beaumont a popularizou. Em 2017, Elizabeth Rudnick lançou o livro 

“A Bela e a Fera”, se tornando o livro contemporâneo do conto, no qual foi baseado o live 

action. 

Derivações do conto original   

Entre 1812 a 1883, foram publicados diversos contos, derivados da história da A 

Bela e a Fera. Todos esses contos têm quatro pontos principais: o pai afetuoso, a jovem que 
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possui tanto beleza quanto gentileza, o príncipe amaldiçoado e um símbolo. As estruturas, 

não mudam assim como o tema.  

  O pai da personagem principal, era um comerciante que perdeu sua riqueza, na 

maioria das versões, que era amparado por sua filha, e em algumas variações, temos a 

presença de mais filhos e/ou filhas. O símbolo, o objeto que Bela sempre pede ao seu pai, 

está diretamente relacionado a ele, ao viajar o pai da personagem principal sempre 

perguntava o que suas filhas queriam, as mais velhas, pediam sempre presentes, mas o 

pedido da personagem principal vária entre uma rosa, um galho, um pedaço de rocha de uma 

grama verde, uma uva, três rosas nascidas em um tronco ou apenas flores. O pai é sempre 

capturado por um mostro, que só o soltará em troca de uma filha.  

A personagem principal feminina, que seria a Bela, é apenas nomeada de filha caçula 

e variações, tendo somente em dois contos, os nomes Nettchen, na Alemanha, e Zelinda, na 

Itália. As descrições de suas características, tanto físicas e psicológicas, são sempre muito 

semelhantes, ela é amável e bondosa e é extremamente bonita. Em todos os contos, parte 

dela a decisão de ir no lugar de seu pai, apontamos que esse ato de coragem, de abdicar de 

sua liberdade, mesmo que levasse a morte é constante.  

O personagem masculino, a Fera, é descrito com a aparência de um horrível monstro, 

em algumas versões temos ele como um urso (Suíça), dragão (Itália) e uma serpente (China).  

Em todos, ele pede ao pai uma de suas filhas, em alguns, especifica por aquela que pediu o 

símbolo. Em sua maioria, a Fera, autoriza a personagem feminina visitar sua família, mas 

sempre por algum motivo, ela não voltava no tempo que combinavam e quando ela decidia 

voltar, sua Fera estava beirando a morte, mas ao vê-la sua vontade de viver voltava e se 

transformava em um príncipe.  

Desenvolvimento do argumento 

Análise das personagens da narrativa a Bela e a Fera, segundo as versões de 

Villenueve, Beumont e Rudnick  

A análise feita a partir deste item leva em consideração as versões das autoras 

Villeneuve, Beaumont, por serem a base para todas as versões posteriores a elas, e a de 

Rudnick, por ser a versão mais atual do conto. 

Bela: coragem, beleza e gentileza 

O herói tem suas origens ligadas aos mitos greco-romanos, como pessoas que 

venceram seus medos e limitações para se tornarem eternos. A característica mais forte que 

associamos ao arquétipo do herói é a abnegação que o personagem tem de sua vida, de seu 

bem-estar pelo próximo. Temos um paradigma do que é ser um herói, é uma pessoa comum 

que deixa tudo o que é conhecido por ela e embarca em uma aventura, sem ter a pretensão 

de que algo extraordinário aconteça pelo seu ato de altruísmo, mas ela acaba sendo 
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compensada no final. Nos trechos, a seguir, temos essa comprovação, de que o ato de Bela, 

foi puro pois a única coisa que ela esperava dele, era a morte certa. 

– Isso seria completamente inútil – replicou Bela – Por que eu 

choraria a morte de meu pai? Ele não vai morrer. Visto que o 

monstro aceita uma de nós, estou disposta a me entregar a sua fúria, 

o que farei muito feliz, pois morrendo terei a alegria de salvar meu 

pai e dar provas do meu amor... [...] – Repito, meu pai – insistiu Bela 

–, que não irá para esse palácio sem mim. Não pode me proibir de 

segui-lo. Apesar de jovem, não tenho muito apego à vida e prefiro 

ser devorada por essa Fera a morrer de consternação por perdê-lo. 

(BEAUMONT apud TELLES, 2006)  

Segundo Vloger (1998) a palavra herói vem de uma origem de proteger e servir, 

sendo assim uma pessoa que está disposto de sacrificar suas próprias necessidades em 

benefício dos outros. No trecho retirado da versão de Beaumont, temos Bela, renegando sua 

própria vida para salvar seu pai, o que se repete na versão na Villeneuve, como vemos a 

seguir.  

– Sou culpada por esse infortúnio, sou eu que devo repará-lo. 

Admito que seria injusto sofrerem por minha causa. Ai de mim, era 

todavia um desejo tão inocente! Como imaginar que a vontade de 

ter uma rosa durante o verão seria punida com tal suplício? Mas o 

erro está feito: inocente ou culpada, é justo que eu o expie. Não se 

pode imputá-lo a mais ninguém. Arriscarei minha vida. – ela 

prosseguiu em um tom firme – para livrar meu pai de seu fatal 

compromisso. Irei encontrar a Fera, feliz em morrer, para conservar 

a vida daquele de quem a recebi e fazer calar as maledicências. Não 

temam, nada irá me dissuadir disso. (VILLENEUVE apud 

TELLES, 2006) 

Podemos encaixar a protagonista Bela nesse grupo de personagens, pois segundo 

Joseph Campbell (1997) o herói tem o chamado da aventura, no qual o herói pode ou não 

recusar. A Bela, analisada nessas três versões, nunca se recusou de ocupar o lugar do pai, 

mesmo que isso pudesse levá-la à morte. O que leva a outras características marcantes do 

herói: a ação e o sacrifício. Bela, toma decisões importantes na história, sendo essa a ação 

que a leva ao sacrifício. Bela, é uma personagem plana, ou seja, tem sua personalidade 

preservada durante toda a história. Ela é gentil, compreensiva e bondosa. Embora, na versão 

de Rudnick, temos uma personagem mais ativa, que não se importa em agradar todos ao seu 

redor (no caso, a aldeia em que Bela vive), ela diz não ao casamento com o homem mais 

cobiçado, acredita que meninas devem receber educação e já se sente como se o lugar que 

vive, não fosse o qual pertencesse. 

– Eu posso ser uma garota do interior – disse Bela, subindo os 

degraus com Gaston em sua cola. Ela parou de repente e se virou 

para encará-lo – Mas eu não sou uma garota comum. Sinto muito, 

mas nunca me casarei com você, Gaston. [...] Um dia, ela pensou 

enquanto se escorava na porta, vou encontrar alguém que me 

entenderá, alguém que me deixará ser eu mesma. Um dia, vou 

provar a todos eles. Quero muito mais do que as pessoas desta aldeia 

seriam capazes de compreender. (RUDNICK, 2017, pg. 46-47) 
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O herói representa as características que toda a sociedade almeja, o ideal, a utopia 

das qualidades que uma pessoa pode ter. No caso da Bela, além das características 

psicológicas, Bela, é uma garota muito bonita, sendo enfatizado em todo momento, ora ela 

era a filha mais bonita do comerciante, ora a mais bonita de toda a aldeia.  

Você venceu – ela disse – Nós lhe devemos tudo, Bela, você acaba 

de preferir a gratidão a todo outro sentimento; ninguém exceto você 

teria a firmeza de manter a palavra em detrimento de sua paixão, ou 

de arriscar a vida para salvar seu pai. (VILLENEUVE apud 

TELLES, 2006) 

A personagem Bela se humaniza na medida em que revela aspectos paradoxais, pois 

ela quebra o estigma que o único atributo da mulher é a beleza. Ela é uma personagem com 

camadas, mesmo possuindo características típicas das personagens femininas dos contos de 

fadas, seu ponto alto são suas decisões.  

Fera: A humanização da sombra 

Segundo Vloger (1998) as sombras são responsáveis por trazer à tona o que o herói 

tem de melhor. A Fera, é considerada uma sombra, pois ele é o que desencadeia a atitude de 

Bela de se voluntariar para ficar com a Fera no lugar de seu pai. 

A Fera, no início, é apresentada como um antagonista da história, porém passando a 

conhecer sua história, vemos a humanização da personagem, o que leva a um efeito narrativo 

que aproxima leitor e texto. Ele representa alguns dos males da sociedade, aqueles que são 

negados por todos, mas no íntimo de cada um, é um defeito presente no ser humano. O 

egoísmo, o narcisismo, a luxuria, a vaidade, são características típicas do ser humano, 

ninguém admiti que os tem, mas são traços da personalidade dos sujeitos. Isso faz com que 

o personagem ganhe a simpatia do leitor, pois é possível identificar-se com esses defeitos 

do personagem.   

Afinal, o príncipe não convidava qualquer um para suas festas. Ele 

recebia apenas aqueles que julgava belos o suficiente para estarem 

em sua presença. [...] O príncipe segurava um pequeno espelho. Era 

prateado, com uma haste delicada e floreios ornamentais na parte de 

trás. Em suas grandes mãos, o espelho parecia minúsculo e 

incrivelmente frágil. Segurando-o no alto para que pudesse se ver, o 

próprio rosto. Ele virou para a esquerda, depois para a direita, então 

para a esquerda de novo e voltou a olhar diretamente para seu 

reflexo. Ele assentiu com a cabeça uma vez, depois largou o espelho 

como se fosse um trapo qualquer. (RUDNICK, 2017, pg. 7-9) 

Por isso, a Fera, de todos os personagens, é o mais complexo do livro para se analisar. 

Villeneuve e Rudnick, apresentaram ao leitor as explicações para entender a personagem de 

uma maneira mais ampla. Suas angústias também são abordadas por Villeneuve. 

Voltei prontamente meus olhos para o fatal espelho e não tive mais 

como duvidar de minha cruel e súbita metamorfose. [...] Não 

conseguia imaginar que uma jovem bela e adorável tivesse coragem 

de vir ao encontro de um monstro, principalmente com a certeza de 

que seria sua vítima. Quando se sentisse suficientemente segura, ela 

teria que permanecer comigo, não lhe sendo sequer permitido 



128 

 

arrepender-se de sua iniciativa, o que me parecia um obstáculo 

insuperável. Além disso, como ela poderia suportar minha presença 

sem morrer de pavor? (VILLENEUVE apud TELLES, 2006) 

  A versão de Villeneuve, explica a personalidade do príncipe pela ausência da mãe e 

a criação tida pela fada má, enquanto a de Beaumont, mostra um pai cruel que depois da 

morte da rainha, nunca mostrou um gesto de carinho pelo filho, que nunca superou a morte 

da mãe. De qualquer maneira, todas as três versões analisadas neste tópico, voltam ao núcleo 

familiar da personagem, e o que mostra mais verossimilhança entre a ficção e o real. Já que 

é comum vemos pessoas que tiveram falta de estabilidade na família e isso refletiu 

diretamente na personalidade da personagem.   

A Bela, só tem o seu momento decisivo para se tornar uma heroína por conta da 

atitude da Fera. Os dois só avançam em sua construção de personagens juntos, existe um 

espelhamento de suas atitudes que refletem nas ações de cada um. A Fera nunca amaria sem 

a Bela e a Bela nunca amaria alguém se não fosse a Fera.  

A identidade dos vilões: vilão – camaleão: 

É de suma importância destacar os vilões destas versões para um entendimento mais 

amplo de toda a história. Nas versões analisadas, de Villeneuve e Beaumont, separamos os 

personagens que se encaixam como vilões, mas na versão de Rudnick, Gaston se encaixa no 

conceito de camaleão.  
Os Camaleões mudam de aparência ou de estado de espírito. Tanto 

para o herói como para o público, é difícil ter certeza do que eles 

são. Podem induzir o herói ao erro ou deixá-lo na dúvida, sua 

lealdade ou sinceridade estão sempre em questão. (VLOGER, 1998, 

pg.78) 

Na versão de Villeneuve, é narrado as trapaças da fada má. Ela foi responsável por 

amaldiçoar o príncipe, prender a mãe de Bela em um mundo mágico das fadas, sendo assim, 

separando Bela de sua verdadeira família. No segundo, ela somente é mencionada por jogar 

a maldição no príncipe. No livro de Nelly Novaes Coelho (1987), ela discorre um capítulo 

sobre o papel da mulher em histórias, sendo eles a da protagonista, a mocinha ou da 

antagonista, que seria uma bruxa ou uma fada má. As personagens são rasas, não tem 

nenhum aprofundamento ou razão para agirem na maneira pela qual agiram. Sua única razão 

de existência na história é causar as adversidades para as personagens.  

A personagem Gaston, é admirada e respeitada por todos da almeida onde vive, por 

ser um herói de guerra, exceto por Bela, o que causa interesse nele. Tanto a animação, o 

filme live action e o livro, tratam da mesma maneira, Bela sempre deixa claro que não tem 

nenhum interesse amoroso e mesmo negando diversas vezes, Gaston, nunca aceita. Ele deixa 

claro a desaprovação pelo gosto de ler de Bela, em um trecho diz “Bela, não é certo uma 

mulher ler. Logo, ela começa a ter ideias, a pensar...”, ou seja, além de seu interesse ser 

apenas pelo físico, é também pela idealização da mulher, que cuida da casa e dos filhos, o 

que claramente, não condiz com os sonhos e esperanças de Bela. 
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Ela não se importou com o que ele disse ou como tentou se 

sentir melhor. Ela sabia a verdade: Gaston, apesar de seu físico 

imponente, não era maior do que a minúscula aldeia 

provinciana. E ela jamais dividiria a mesa de jantar com ele. 

Nem agora, nem nunca. (RUDNICK, 2017, pg. 32) 

Gaston revela-se um homem arrogante e manipulador, já que usa o pai de Bela para 

atraí-la de volta para o vilarejo e depois sua influência, de forma negativa, convencendo a 

todos que a Fera é um monstro e uma ameaça a todos que vivem lá. Ele conduz todos para 

o castelo, com a intenção de matar a Fera pois em seu íntimo ele teve seu ego ferido ao ver 

que Bela se interessava na Fera, um “monstro horrendo”. Enquanto, todos estão distraídos 

lutando com os outros moradores do castelo, Gaston vai atrás da Fera. Ele o encontra 

desamparado pela partida de Bela, e que não revida quando é atacado, ele só começa a lutar 

quando vê Bela que voltou por ele. Nesse momento, temos os dois lutando, a Fera 

compadecida com a esperança que Bela tinha nele, acaba o soltando, mas Gaston em um 

último ato, atira na Fera. A bala atinge a Fera e Gaston, se desequilibrando, acaba caindo e 

morrendo.  

 

Uma nova perspectiva das princesas e das heroínas   

Os contos de fadas tiveram grande destaque no Romantismo, quando o nacionalismo 

procurava entender a sua história, com isso, os Irmãos Grimm, compilaram todas as histórias 

que ouviam e que começaram a fazer parte do imaginário das pessoas. Nesse contexto, 

podemos exemplificar alguns estereótipos presentes e que já foram citados neste trabalho. 

Valorização da obediência, da pureza, da modéstia da paciência, do 

recato, da submissão, da religiosidade como virtudes básicas da 

mulher (patente em todos os contos, confirmando o ideal feminino 

consagrado pela tradição: pura/impura, bruxa/fada, 

mãe/madrasta...). (NELLY, 1987, pg. 32) 

Essa imagem seria relacionada com as personagens femininas no qual a beleza, é o 

seu maior atributo e as qualidades, tão puras, que são equivalentes com a aparência. Podendo 

afirmar que é necessário um homem para salvá-las de seu destino. Embora, exista uma 

divisão entre as princesas da Disney, que são: clássicas, renascença e nova era. Todas 

continuam seguindo um estereótipo, são magras e a maioria caucasiana. Entre 15 princesas, 

existe apenas uma negra, duas asiáticas, uma indígena, uma do Pacífico e uma latina. 

Contudo, ainda falta para as princesas abrangerem uma diversidade cultura, 

representatividade em seus personagens, mas em contrapartida, é inegável a diferença 

latente que existe entre as princesas Clássicas e as da Nova Era, pela personalidade cativante 

e que inspira outras crianças a ter uma voz ativa. Para demostrar isso, segue um gráfico 
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retirado do jornal The Washigton Post, que utilizou o trabalho de Carmen Fought e Karen 

Eisenhauer 7, como base:   

 

Segundo Wolf (1987) a menina aprende que as histórias acontecem a mulheres 

"lindas", sejam elas interessantes ou não. E, interessantes ou não, as histórias não acontecem 

a mulheres que não sejam "lindas”. A partir dele, podemos comprovar o que já foi dito assim. 

As princesas que fazem parte do período clássico são: Branca de Neve e os Sete Anões 

(1937), Cinderela (1950) e A Bela Adormecida (1959). As três eram jovens bonitas, com 

vozes maravilhosas, eram prendadas em afazeres domésticos e se relacionavam com a 

natureza, os animais como amigos, remetendo as cantigas de amigo, do Trovadorismo. As 

princesas têm as qualidades que eram para servir de exemplo, e o que condizia com a 

realidade na qual as mulheres vivam na época. Podemos destacar as também, que as outras 

personagens femininas, seguem o padrão: em Branca de Neve, temos a madrasta; em 

Cinderela, a madrasta e as irmãs; e em a Bela Adormecida, a fada má. Nas três histórias, os 

dois perfis de mulher presentes nos contos de fadas, são o que estão representados.  

As princesas da Renascença são: A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991), 

Aladin (1992), Pocachontas (1995) e Mulan (1998), tendo em vista, ainda a tabela 

apresentada podemos destacar alguns pontos desses filmes. Todas as princesas desta 

categoria apresentam uma quebra do que a família achava o que era melhor para ela. Ariel, 

era uma jovem rebelde, curiosa e determinada, que queria ser humana; Bela, era intelectual 

e queria mais que a vida campestre; Jasmine, queria conhecer o mundo, sair do palácio, 

escolher o seu futuro; Pocachontas queria seguir seu coração e acreditava que a guerra não 

era a solução e Mulan, para salvar seu pai foi para a guerra. Todas quebram tradição 

mostrando que são mais que afazeres domésticos, elas têm ambições e sonhos.  

                                                           
7 Carmen Fought, do Pitzer College e Karen Eisenhauer, da North Carolina State University, são linguistas e autoras do artigo “A 

quantitative analysis of gendered compliments in Disney Princess films” publicado em 2016. 
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Os filmes lançados a partir de 2009 até o presente trabalho representam as princesas 

da Nova Era, sendo os filmes: A princesa e o sapo (2009), Enrolados (2010), Valente (2012), 

Frozen (2013), Moana: Um mar de aventuras (2016) e Elena de Avalor (2016).  Tendo em 

vista o gráfico acima, as princesas dessa geração, já não tem um enfoque em sua aparência, 

todas elas, além da personalidade tem vontades, sonhos e desejos, que se tornam realidade 

no final de suas histórias, elas não fazem parte da tradição que sonha em encontrar a cara 

metade. Tiana, quer abrir seu próprio restaurante, o que a faz ser uma mulher trabalhadora 

e que não tem tempo para distrações, como ela mesma diz no filme; Rapunzel, era uma 

excelente artista, que a única coisa que desejava era ver “as luzes flutuantes”, ela encara 

todos os perigos mesmo vivendo a vida toda em uma torre; Merida, é uma princesa da 

Escócia que é uma ótima arqueira e que não quer seguir as tradições, incluindo, se casar com 

alguém que ganhar um desafio, por isso, ela mesma entra no desafio para decidir seu próprio 

destino e isso que é mostrado durante todo o longa, ela quer fazer o destino dela; Anna, se 

mostra ser como as princesas Clássicas, já que decide se casar com alguém que acabou de 

conhecer, tendo a desaprovação de sua irmã, Elsa, que foi criada isolada pelos pais, devido 

ao seu dom, mas ao se libertar, ela se torna outra pessoa, é uma mudança de personalidade, 

que ultrapassa suas roupas, seu cabelo, assim como Anna, que aprende que o amor não é 

instantâneo, é construído, e o que o amor verdadeiro, é entre ela e sua irmã, ela não precisava 

de um par romântico para encontrá-lo; Moana, vive em uma ilha e que sonha em desbravar 

os mares, embora seu pai a impeça de seguir seu sonho, ela embarca nessa aventura, e se 

torna a grande heroína da ilha onde vive; Elena foi aprisionada por 41 anos junto com sua 

irmã e seus avós em objetos, mas ao se libertar, ela tem que lidar com a responsabilidade de 

ser a futura rainha de Avalor, para isso ela luta, tem reuniões com outros reinos e se sente 

na responsabilidade de proteger a todos ao seu redor. Todas mostram talento em algo, 

mostrando que o potencial que têm pode ser a chave para realizarem seus objetivos.  

Já que pertenço ao sexo feminino, espera-se que almeje me casar. 

Espera-se que faça minhas escolhas levando em conta que o 

casamento é a coisa mais importante do mundo. O casamento pode 

ser bom, uma fonte de felicidade, amor e apoio mútuo. Mas por que 

ensinamos as meninas a aspirar ao casamento, mas não fazemos o 

mesmo com os meninos? (CHIMAMANDA, 2014, pg. 34) 

Não se pode negar a evolução das princesas da Disney e de suas histórias, a tendência 

de transpor a mulher contemporânea em suas histórias está acontecendo. A partir dessas 

divisões das princesas, a Clássica, a da Renasça e a da Nova Era, vemos que o foco de cada 

história está mudando, não se trata mais de um casamento, do felizes para sempre. Estão se 

tornando filmes que mostram que obstinação e ambição, são importantes. A beleza não é o 

único atributo que uma mulher deve ser elogiada, ela é muito mais que o seu exterior. 

Quebrar padrões impostos, seja por quem for, é necessário, ser ouvida é imprescindível.  
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Ensinamos as meninas a se encolher, a se diminuir, dizendo-lhes: 

“Você pode ter ambição, mas não muita. Deve almejar o sucesso, 

mas não muito. Senão você ameaça o homem. Se você é a provedora 

da família, finja que não é, sobretudo em público. Senão você estará 

emasculando o homem”. Por que, então, não questionar essa 

premissa? Por que o sucesso da mulher ameaça o homem? 

(CHIMAMANDA, 2014, pg.34) 

Os filmes da Disney de princesas, embora sejam fruto dos contos de fadas, de um imaginário, 

apontam como foi construído as atitudes do feminino. Começaremos com o número de 

personagens masculinos que se sobrepõem ao número de personagens de filmes de 

princesas. Exceto, em Cinderela, embora ele retrate negativamente, já que Cinderela é uma 

rival para a madrasta, suas irmãs. Como mostra o gráfico 2, a seguir:  

 

Por consequência da diferença do número de personagens masculinos e femininos, os 

personagens masculinos acabam tendo mais falas durante o longa. Portanto, os filmes são 

protagonizados por mulheres, mas são os coadjuvantes masculinos que possuem mais tempo 

de fala.  Como comprova o gráfico 3: 

 

 

Considerações finais 
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As princesas da Disney dialogam com as mudanças que as mulheres sofreram 

durante o século XX e no século XXI, assim, em certo sentido, a mulher contemporânea está 

sendo retratada na tela. A diferença é nítida, seja em suas histórias e em suas músicas, como 

em A Bela adormecida “Foi você o sonho bonito que eu sonhei/ Foi você eu lembro tão bem 

da linda visão” para esta música em a Bela e a Fera “Jamais serei esposa dele! / Eu quero 

mais que a vida no interior! / Quero viver num bem mais amplo/ Com coisas lindas para 

ver”.  

Embora, A Bela e a Fera, seja o segundo filme lançado entre as princesas da 

Renascença e Ariel é, de certa maneira, rebelde, ela passa grande parte do filme muda, além 

dela mudar o mundo dela, que era o fundo do mar, para se adaptar à realidade de seu príncipe. 

Bela, foi o ponto de partida para as princesas serem o que são hoje, ela que começou a ter 

uma atitude que a faria uma heroína. Mesmo antes das animações, em seus contos de 

Villeneuve e Beumont, já tínhamos uma personagem que sua atitude falava mais alto que o 

seu comportamento. Ao contrário da história da Pequena Sereia, é a Fera que muda por Bela. 

“Ele foi bom e delicado / Mas era mal e era tão mal-educado / Foi tão gentil e tão cortês / 

Por que será que não notei nenhuma vez?” O amor transforma, a Fera se tornou em alguém 

que a Bela se interessasse. Não é um amor que começou pelo primeiro olhar, e nem algo que 

Bela almejasse. Ela só queria salvar seu pai, o amor que nasceu entre ela e a Fera foi 

construído.  

Vale destacar a escolha da atriz para interpretar a Bela no filme live action lançado 

pela Disney em 2017, a atriz Emma Watson. Ela se consagrou como atriz com a franquia de 

filmes Harry Potter, no qual interpretava Hermione Granger, que era uma das bruxas mais 

inteligentes da sua idade e se não fosse por ela, muitas vezes, Harry Potter e Rony Weasley, 

não teriam sucesso em suas aventuras. Além das telas, Emma Watson se engaja por causas 

sociais, e a que mais é reconhecida é pela igualdade de gêneros. Em 2014, ela foi nomeada 

Embaixadora da Boa Vontade pela Organização das Nações Unidas (ONU) e lançou a 

campanha mundial HeforShe.  

Se os homens não precisarem ser agressivos para que sejam aceitos. 

As mulheres não se sentirão obrigadas a ser submissas. Se os 

homens não tiverem a necessidade de controlar. As mulheres não 

precisarão ser controladas. Tanto homens quanto mulheres 

deveriam se sentir livres para serem sensíveis. Tanto homens quanto 

mulheres deveriam se sentir livres para serem fortes. É hora de 

começarmos a entender o gênero com uma só visão. (ESTADOS 

UNIDOS, EMMA WATSON, 2014) 

Em 2018, a atriz participou da Women’s March, em 2017, uma marcha que 

aconteceu um dia após a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, para 

promover direitos das mulheres, da comunidade lgbt e questões ambientais. A personagem 

da Bela, no filme, foi interpretada por alguém que acredita em igualdade, a versão de 
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Elizabeth Rudnick, temos uma cena que Bela quer ensinar uma garota a ler, o que se encaixa 

com a personagem que interpretou. Em uma entrevista, Emma Watson afirma que gostaria 

que houvesse uma continuação e nesse filme, Bela, seria uma professora de uma escola.  

O início deste trabalhou começou com um questionamento, sobre a verdadeira 

identidade da Bela. Ela se mostrou ser muito mais profunda. Para além da bondade, gentileza 

e beleza, Bela, se mostra uma personagem forte e que desde seus primórdios até suas versões 

mais atuais, essa característica de mantém intacta. São suas atitudes que a tornam uma 

personagem forte. Seja sua atitude de voluntariar-se ou na recusa do casamento. Bela sempre 

se mostra uma figura feminina independente que toma suas decisões apoiada no que acredita 

ser o certo.   
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RESUMO 

 

Pretende‐se neste artigo abordar questões do terceiro setor e analisar multilateralmente a 

campanha “Don’t Let Garbage Replace Wildlife” da ONG internacional World Wide Fund 

for Nature (WWF) de 2017, composta por três peças, nos seus aspectos visuais e verbais 

partindo da Gramática do Design Visual proposta por Kress e van Leeuwen e informações 

que foram coletadas por meio da leitura de artigos e pesquisas em sites especializados em 

comunicação visual e verbal. Esta dissertação mostra a tradução dos elementos visuais e um 

estudo mais minucioso da percepção da campanha. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; campanha social; ONG; WWF; análise verbal e 

visual. 

 

 

Introdução  

         Quando estuda-se sobre Organizações Não Governamentais, é de suma importância 

entender inicialmente em qual setor da sociedade elas se encaixam e o qual o objetivo das 

mesmas. 

A sociedade é composta por três setores que abrangem diferentes instituições. O 

primeiro setor engloba instituições estatais que são dirigidas pelo governo. O segundo é 

composto pelas empresas privadas. Já o terceiro setor abrange uma grande quantidade “de 

instituições como fundações, associações comunitárias, organizações não- governamentais, 

entidades filantrópicas e outras, que são iniciativas privadas porém sem fins lucrativos, que 

atuam em prol do bem comum e da cidadania” (Portal BHBIT, 2018) 

mailto:fernanda.bauco@gmail.com
mailto:alaurapereira98@gmail.com
mailto:nataliacalvaro@hotmail.com
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  As organizações do terceiro setor “[...] são criadas pela participação voluntária, 

realizando práticas de caridade, filantropia, proteção à natureza e outros diversos trabalhos 

com o intuito de alcançar objetivos sociais e públicos” (Portal Terceiro Setor, 2018). Elas 

são divididas em três tipos: entidade filantrópica, organizações sem fins econômicos e 

organização não governamental. 

As ONGs são  

[...] organizações sem fins lucrativos, que exercem atividades que auxiliam os 

governos, desempenhando um papel social muito importante ao oferecer projetos e 

serviços culturais, educativos, de saúde, qualidade de vida, capacitação e 

contribuição à sociedade; [...] as organizações não governamentais acabam 

desempenhando obrigações e papéis que caberiam ao Estado; [...] toda ONG existe 

para suprir uma necessidade da sociedade ou de uma comunidade específica. Os 

projetos de cunho social dessas entidades buscam reforçar os direitos básicos dos 

cidadãos, que estão previstos na Constituição, como o direito à educação, saúde e 

qualidade de vida (Portal BHBIT, 2018). 

  

Já o  marketing social nasceu na década de 70, depois que Philip Kotler e Gerald 

Zaltman perceberam que todos os princípios do marketing e da venda de produtos poderiam 

ser utilizados para causas sociais. 

  Segundo o site Marketing de Conteúdo, o objetivo das campanhas de Marketing 

Social é o de atenuar ou eliminar os problemas sociais relacionados principalmente às 

questões de saúde pública, transportes, trabalho, educação, moradia e nutrição. Por conta 

disso o marketing social é  utilizado por órgãos públicos e empresas do terceiro setor que 

visam a conscientização e o apoio da sociedade, já que o objetivo é também fazer com que 

a população se engaje com uma causa, já que elas não são motivadas por interesses 

comerciais e sim por interesses genuínos de uma causa social (Portal Marketing de 

Conteúdo, 2016). 

 

World Wide Fund for Nature (WWF) 

A World Wide Fund for Nature (WWF, “Fundo Mundial para a Natureza”), é uma 

organização não-governamental (ONG) internacional fundada na Suíça em 1961, sendo a 

principal ONG focada no segmento de preservação da natureza, investigação e recuperação 

ambiental em vários lugares ao redor do mundo. Representando um ícone no campo 

ambiental, a WWF se tornou com o passar do tempo, uma rede em prol do meio ambiente 

sendo representada por vários países e apoiada por pessoas de diversas origens com a mesma 

meta de preservar o planeta terra. A organização possui 5 milhões de associados no mundo 
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e trabalha com projetos em 90 países. Desde de sua criação, a WWF realizou mais de 13 mil 

projetos em 157 países. 

A WWF atua na conservação da fauna, flora, hidrografia, no acompanhamento das 

alterações climáticas e das substâncias tóxicas na natureza, indo de encontro com os agentes 

da poluição. Desta forma, eles buscam a conscientização das pessoas sobre os problemas 

ambientais existentes e como reverter essa situação para amenizar estes impactos por meio 

da reciclagem, economia hídrica, uso dos elementos naturais com sabedoria e 

responsabilidade, juntamente com o desenvolvimento sustentável implantado em diversos 

lugares e vegetações, abrangendo a criação de materiais impressos e online para aqueles que 

buscam se informar sobre o assunto, liberando o acesso a relatórios, pesquisas e livros a fim 

de que estes materiais colaborem com a educação ambiental nas comunidades e escolas 

(Portal WWF, 2018).  

 

História 

Criada em 1961, com sede na Suíça, a  WWF foi fundada por um grupo de cientistas 

preocupados com as questões ambientais, liderado pelo Dr. Max Nicholson, o biólogo Julian 

Huxley e ornitólogo e pintor Peter Scott. Esse grupo assinou no dia 29 de abril, em Morges 

(Suíça), um manifesto contra a caça de animais em risco de extinção e a destruição de seus 

respectivos habitats. Esse documento ficou conhecido como “Manifesto Morges”, que 

tempo depois tornou-se a base para a fundação da organização, que é considerada a primeira 

ONG “verde” global.  

  No início, a WWF era focada apenas na proteção de florestas e animais ameaçados, 

entretanto, seus fundadores compreenderam que o meio ambiente era diretamente 

interligado à questões mais complexas, e este estava dissolvido dentro de algo muito maior: 

o ecossistema. Por conta disso,  eles concordaram com a necessidade de que o projeto 

deveria ultrapassar as fronteiras da Suíça com mais ações globais. Dessa forma, começaram 

a estabelecer organizações no Reino Unido e nos Estados Unidos junto com projetos em 

diferentes partes do mundo.  

 

Missão 

A sua missão está em conservar a natureza e reduzir as ameaças mais alarmantes que 

possam atuar contra a diversidade de vida existente na Terra. A organização atua em seis 

áreas fundamentais: oceanos, comida, climas, florestas, água doce e vida selvagem.  
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A ONG visa também desacelerar o processo de degradação do meio ambiente e a 

construção de um futuro no qual o homem se relacione de forma harmônica e saudável com 

a natureza, agindo diretamente na conservação da diversidade biológica mundial, 

sustentabilidade, redução da poluição e do desperdício (Portal WWF, 2018). 

 

 Atuação no Brasil  

A WWF iniciou seus trabalhos no Brasil em 1971, começando a apoiar estudos feitos 

sobre um desconhecido primata ameaçado de extinção no Rio de Janeiro: o Mico-Leão-

Dourado.  

 Com apoio do  Projeto Tamar, a WWF foi crescendo no país na década de 80 e ao 

longo dos anos, seu desenvolvimento foi sempre algo notável. Atualmente, a ONG tem 

como destaque a parceria com a Fundação Vitória Amazônica (FVA). 

   Até o ano de 1989, os projetos desenvolvidos por brasileiros foram financiados por 

WWF's de outros países. Com o tempo o país foi criando a necessidade de ter uma estrutura 

própria para solucionar os problemas ambientais com maior eficiência, então no dia 30 de 

agosto de 1996, a WWF-Brasil é oficialmente criada, se tornando uma organização brasileira 

autônoma e sem fins lucrativos de conservação da natureza. 

 Atualmente, a WWF-Brasil executa projetos em todo o país por meio de parcerias 

desenvolvendo pesquisas de proteção às espécies e ecossistemas ameaçados; conservação e 

uso dos recursos naturais; reeducação ambiental e campanhas de mobilização social (Portal 

WWF-Brasil, 2018). 

 

Atuação no Canadá 

A WWF-Canadá é considerada a maior organização internacional de conservação do 

Canadá e juntamente com a colaboração da população canadense, esse projeto vem 

crescendo cada vez mais. 

A WWF-Canadá afirma que “as vitórias pela natureza são vitórias para as pessoas”. 

Seguindo esse pensamento, a ONG se mobiliza para trabalhar na conservação de ambientes 

onde existam animais e o cultivo de plantas. 

Em todo o Canadá, a extinção de muitos animais é decorrente da perda de habitat, 

da poluição, de espécies invasoras, da mudança climática e da colheita insustentável.  A 

Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada (COSEWIC) constatou que 
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existem 18 novas espécies em risco de extinção no Canadá, dessa forma a WWF-Canadá 

visa combater o comércio global de espécies ameaçadas de extinção, através do programa 

de tráfego internacional. 

O Canadá tem o litoral mais longo do mundo, fazendo fronteira com os oceanos 

Pacífico, Atlântico e Ártico e suas águas são a principal fonte de proteína para bilhões de 

pessoas em todo o mundo. Os  lagos, rios, córregos e zonas úmidas do Canadá compõe 20% 

da água doce do mundo e estes ecossistemas estão com sérios problemas, sendo algo 

prejudicial tanto para a população mundial quanto para a vida selvagem dependente da água 

doce no Canadá, que está ameaçada (Portal WWF-Canadá, 2018). 

  

  Metodologia 

A gramática do design visual proposta por Kress e van Leeuwen (1996), foi baseada 

nas metafunções da linguagem proposta por Halliday (1989 e 1994). Ela serve como um 

instrumento de análise de textos visuais, podendo ser crítica e possibilitando a identificação 

de alguns significados existentes nos elementos visuais de forma que ajude em sua 

interpretação. Por conta disso, utilizaremos esta gramática juntamente com conceitos 

adicionais - formas tipográficas, cores e cenário - como nossa ferramenta metodológica. 

Estas informações foram coletadas por meio da leitura de artigos e pesquisas em sites 

especializados em comunicação visual e verbal. 

A análise será feita por meio da observação das peças, explicação de conceitos e 

identificação dos mesmos nas peças da campanha escolhida. 

 

Resultados 

A campanha escolhida foi a “Don’t Let Garbage Replace Wildlife” da ONG WWF, 

feita pela agência Traffik de Toronto, Canadá. A campanha, que apresenta uma parceria da 

WWF, com o Aquário de Vancouver e com o programa de conservação nacional “The Great 

Canadian Shoreline Cleanup”, começou a ser veiculada na internet no mês de julho de 2017. 

Seu objetivo é conscientizar o público por meio da ideia de “garbage life”, que é quando o 

lixo assume o lugar dos animais na natureza; e também incentivá-lo a manter as margens 

dos rios e mares do Canadá limpos, preservando a vida selvagem desses locais.  
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As peças que fazem parte da campanha são: WWF Trout Campaign, WWF Frog 

Campaign, WWF Murre Campaign, sendo respectivamente um peixe (Truta), um sapo e 

uma ave (Airo).  

 

 

Figura 1  - WWF Trout Campaign/Truta (Portal: Ads of the World) 

 

 

 

Figura 2  - WWF Frog Campaign/Sapo (Portal: Ads of the World). 
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Figura 3 - WWF Murre Campaign/Airo (Portal: Ads of the World). 

 

Análise Visual 

Tipografia 

Segundo a descrição do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa que 

obteve sua primeira edição lançada em 2001 no Rio de Janeiro, tipografia é o “conjunto de 

procedimentos artísticos e técnicos que abrangem as diversas etapas da produção gráfica 

(desde a criação dos caracteres até a impressão e acabamento), espelhados no sistema de 

impressão direta com o uso de matriz em relevo; imprensa” (Portal Infoescola, 2018) 

 Ou seja, ela é um dos elementos fundamentais que caracterizam o design gráfico, 

área encarregada de desenvolver a comunicação visual, que auxiliam na construção textual 

e na produção de imagens das peças publicitárias. Trata-se também de uma forma de 

comunicação, já que a tipografia é encarregada de passar da melhor forma a mensagem que 

o autor quer transmitir ao seu público através do estudo, da combinação, criação, aplicação 

de estilos e arranjo visuais das palavras levando em consideração as cores, fontes existentes 

e espaçamentos corretos em suas produções.  

Nas figuras 1, 2 e 3 situadas acima, a tipografia usada no título,“Don’t Let Garbage 

Replace Wildlife”, é organizada de forma estendida para uma estrutura mais eficiente e 

concreta da mensagem. O uso de letras em caixa alta e o não uso de serifa é geralmente 

usado em textos para a plataforma digital para manter o corpo da leitura e sua organização 

como um todo, chamando atenção para as palavras em si e sua visualização. Em relação a 

hierarquização, o título encontra-se na primeira linha com um tamanho maior (caixa alta) 
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em relação ao seu subtítulo,“Join the Great Canadian Shoreline Cleanup”, com a finalidade 

de priorizar seu conteúdo. O uso da cor branca serve para contrastar com as cores menos 

vibrantes do plano de fundo, destacando a parte escrita da peça que completa a parte 

fotográfica. Podemos afirmar também que a cor branca remete a esperança como um 

chamado para cuidar do meio ambiente.  

 

Cores 

  A psicologia das cores é o campo que estuda a forma de como determinada cor pode 

afetar o modo como nós sentimos ou percebemos o mundo. Cada cor gera uma sensação 

diferente e o profissional de publicidade deve saber de que maneira utilizar as cores em sua 

comunicação. 

 A falta de saturação é notável e o filtro de tonalidade azul utilizado provoca o 

distanciamento e uma certa repulsão. A paleta de cor não vibrante demonstra não ser 

acolhedora em todas as peças.  

Na figura 1, a cor dominante é o cinza escuro e o mais claro, sendo uma cor neutra 

que representa um cenário não muito interessante, usado no céu nublado e no lago, 

remetendo ao mal humor, depressão, o isolamento e ao que é tedioso. O verde oliva escuro 

usado para representar a pequena quantidade de árvores no fundo remete ao apagado e 

opaco. O verde mais claro, representa a natureza e a prosperidade, porém, é utilizado em 

pequena escala e quando comparado com as outras cores, não tendo muita visibilidade, 

significa a falta de vida. Já o marrom terra escuro da garrafa de vidro remete a um cenário 

rígido e pesado. E o preto na embalagem da garrafa, representa o luto.    

Na figura 2, além das cores cinza e verde oliva escuro já comentadas em relação às 

suas simbologias, a cor azul aparece no fundo da embalagem comercial, sendo que o azul 

está relacionado ao frio, o distante e o melancólico. Todavia, na figura, o azul está mais 

vibrante e saturado, permanecendo em destaque, a fim de frisar a embalagem jogada no lago. 

O tom mais amarelado também aparece, relacionada ao perigo, alerta e covardia. 

Na figura 3, os tons de marrom e bege escuro remetem a um ambiente rústico e 

natural, característico do habitat de um animal. O branco, uma cor neutra, ornada com o 

restante do cenário assume um papel que gera um tom de frieza de modo geral, sendo 

utilizado na embalagem comercial e se destacando em relação ao cenário mais acinzentado. 

Pode-se observar o contraste existente entre o céu representado na etiqueta da embalagem 

comercial do produto - a tonalidade mais vibrante, viva e saturada de azul- e o céu real -
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tonalidade menos saturada de azul- representando uma metáfora entre eles, sendo o primeiro 

ideal, saudável, porém imaginário; e o segundo errôneo, artificial, porém real,  mostrando 

as consequências das ações provocadas pelo homem.   

 

Cenário 

Na figura 1, o clima se mostra fechado, com nuvens pesadas, acinzentadas e 

sombreadas, deixando o cenário melancólico. A não utilização de verde vibrante representa 

a falta da natureza presente na própria peça e nos tempos futuros se as atitudes humanas 

contra o meio ambiente continuarem as mesmas. O plano de fundo está desfocado dando 

atenção ao que está no primeiro plano: o lixo comercial (garrafa de vidro), poluindo o meio 

ambiente e ocupando o lugar do peixe, que deveria estar em seu habitat. 

  Na figura 2, o plano de fundo também está desfocado, dando maior realce ao 

primeiro plano onde se encontra a embalagem tomando o lugar do sapo. Há um enfoque na 

aparência do lago: sem cor, vasto, vazio e abandonado, como se seres vivos não fossem mais 

capazes de o habitar. 

Na figura 3, o enfoque é no que está presente no primeiro plano também. O céu se 

encontra nublado e melancólico. A embalagem comercial está presa no meio das pedras, 

como se a natureza e tudo o que a compõe não conseguisse seguir em frente em seu 

desenvolvimento natural se o meio ambiente continuar sendo invadido pelas atitudes 

errôneas dos seres humanos. 

 

Gramática do Design Visual 

   Na utilização da metafunção interpessoal, proveniente da estratégia básica do design 

visual segundo Kress e van Leeuwen (1996), podem ser percebidas as tentativas de 

aproximação ou de afastamento do produtor de um texto ou diálogo em relação ao seu leitor, 

permitindo a  identificação dos graus de interação entre esses participantes. 

Essas interações são divididas em interações entre os participantes representados na 

mensagem (PR e PR); interações  entre os participantes interativos (PI e PI); e entre os 

personagens representados na imagem e aqueles que recebem a mensagem por meio deles 

(PRs e PIs). 

- Contato 
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Na Gramática do Design Visual proposta por Kress e van Leeuwen (1996), são 

utilizados quatro aspectos que estão relacionados à interação entre os participantes. O 

primeiro é o “Contato”, sendo determinado pelo vetor entre as linhas de olho que se formam 

ou não entre o PR (humano ou de algum modo personificado) e o PI (leitor-consumidor). 

Quando os olhares do PR e do PI se encontram, temos um pedido ou uma interpelação.  

Nas figuras 1 e 2, temos os encontro desse vetor entre PR (o peixe e o sapo) e PI (por 

meio do olhar direto que os personagens tem com o leitor-consumidor). É como se ambos 

os animais estivessem fazendo um apelo de diferentes formas. No caso do peixe (figura 1), 

o olhar se encontra com o do leitor mas logo se perde, passando a idéia de um último pedido 

de ajuda, como se o espectador fosse a sua última esperança. No caso do sapo (figura 2), o 

olhar é fixado no do leitor, como se ele - o sapo-  esperasse alguma reação daquele que o 

observa. Este olhar transmite o pensamento do personagem, como por exemplo: “É sério 

mesmo que você vai assistir a minha morte e não vai fazer nada para me ajudar?”.  

Quando o vetor sai do PR mas não encontra com o PI, temos a oferta. A idéia então 

é fazer com que exista um distanciamento do leitor. Pode-se observar essa característica na 

figura 3, onde o olhar da ave está no horizonte e não se encontra com o leitor, dando a 

entender que esse distanciamento só existe porque a ave não é mais realidade naquele lugar, 

já que ela foi substituída pelo lixo. 

- Distância Social 

O segundo aspecto que identificamos, segundo a Gramática do Design Visual de 

Kress e van Leeuwen (1996), é o da “Distância Social”, que é relacionado a distância 

existente entre PR e PI, sendo estabelecida pelo corte utilizado na fotografia. Se PR e PI 

forem apresentados em um plano aberto, caracteriza-se uma distância social máxima e 

quando estes forem representados em plano fechado, uma distância social mínima.  

Neste caso, foi utilizado o plano fechado nas três peças, apresentando uma distância 

social mínima, uma distância entre “amigos”. É como se os próprios animais (PR) 

estivessem bem na frente do espectador (PI), que é seu amigo, contando suas dificuldades 

(sapo), pedindo ajuda a ele (peixe) ou sendo apenas uma lembrança de momentos em eles 

eram reais (ave). 

- Atitude 

O terceiro aspecto destacado segundo a Gramática do Design Visual de Kress e van 

Leeuwen (1996) foi o da “Atitude”, que consiste na subjetividade do leitor sob o ponto de 

vista do produtor, por meio do uso de fotografias ou desenhos de seres 

humanos/personificados; ou na objetividade da imagem, que é quando o produtor possibilita 
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que o leitor observe uma imagem diante de vários pontos de vista, sendo restrita a imagens 

técnicas como mapas.  

Neste caso, foi utilizada a subjetividade por conta dos animais serem personificados 

(os animais demonstram seus sentimentos). Outro ponto a ser destacado diz respeito ao 

ângulo em que as personagens foram colocadas. Nas três peças, os animais são posicionados 

em um ângulo não frontal, possuindo relação com o PR em perspectiva ao leitor.  

As imagens subjetivas também podem apresentar as relações de poder existentes 

entre PR e PI, sendo que quando o PR olha para cima, o PI que está no poder; quando o PR 

olha pra baixo, ele está no poder; e quando o PR e o PI se olham na mesma altura, existe 

uma igualdade entre eles.  

Na figura 1, o olhar do peixe encontra-se com o do leitor, entretanto pode-se afirmar 

que neste caso, o leitor está em uma situação de poder maior que a do animal. Já na figura 

2, o olhar do sapo conecta-se com o olhar do leitor e permanece fixo a ele, dando a entender 

que nenhum é melhor ou pior que o outro e que ambos têm o direito de viver. 

- Modalidade 

O quarto e último aspecto da Gramática do Design Visual de Kress e van Leeuwen 

(1996) é o da “Modalidade”, que subentende-se pelo nível de realidade que a imagem 

representa, podendo ser definido pelas seguintes características: saturação de cor (total 

saturação até o preto e branco); diferenciação de cor (máxima diversidade de cores até a 

monocromia);  modulação de cor (utilização máxima de tons de uma determinada cor até a 

utilização da cor pura);  contextualização (ausência de cenário até o cenário mais detalhado); 

representação (máxima abstração até o máximo de detalhes); profundidade (ausência de 

profundidade até máxima profundidade); iluminação (ausência de iluminação até excesso 

de iluminação); brilho (nível máximo de brilho até os tons de cinza.  

Nas três figuras encontra-se uma baixa saturação e uma baixa diferenciação de cor 

(verde, azul, marrom e cinza em tons mais fechados). Percebe-se também a  ótima 

contextualização por meio dos habitats naturais desses animais serem bem detalhados, com 

troncos, lodo, vitórias-régias e penas; alta representação por conta dos ricos detalhes nas três 

embalagens como a sujeira, o amassado, o desgaste dos adesivos, o rasgo; com os detalhes 

específicos de cada animal (escamas do peixe, cores do sapo e cicatrizes na ave 

representadas pelo enrrugamento do adesivo da embalagem) e uma enorme profundidade na 

fotografia.  
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Contudo, algumas características se destacam nas figuras quando elas são 

individualmente analisadas. Na figura 2 nota-se a modulação de cor, presente na utilização 

de diversos tons da cor azul e verde; e a presença do brilho, que dá um destaque na 

embalagem de Gummy Frogs. Na figura 3 observa-se uma alta iluminação e também um 

baixo brilho, diferentemente das outras duas. 

 

Análise Verbal 

  O título “Don’t Let Garbage Replace Wildlife”/ “Não Deixe o Lixo Substituir a Vida 

Selvagem”; o subtítulo “Join the Great Canadian Shoreline Cleanup”/ “Junte-se ao Great 

Canadian Shoreline Cleanup” e assinatura “WWF” se mantém os mesmos em toda a 

campanha. 

O título possui a linguagem no modo imperativo que expressa uma ordem ou um 

pedido, a fim do interlocutor realizar a ação de não deixar o lixo substituir a vida selvagem 

na natureza. Já o subtítulo representa uma linguagem convidativa a fim do interlocutor 

participar no projeto referente.  

 

Considerações Finais 

 Muitas vezes, ao observarmos uma campanha publicitária, nos atentamos apenas 

àquilo que já é comum ao nosso olhar, não analisando portanto os pequenos detalhes que 

compõem a mensagem visual e verbal que estão ali para nos auxiliar em sua compreensão.  

Ao escolhermos a campanha “Don’t Let Garbage Replace Wildlife” da ONG WWF, 

não tínhamos noção do quanto aprenderíamos com ela. Nossa interpretação visual agora se 

mostra mais atenta aos significados dos símbolos e nossa assimilação pelos elementos 

visuais, mais apurada.  

Percepção é o processo pelo o qual as pessoas tomam conhecimento do mundo que 

as cercam e a maneira como elas interpretam o mesmo e tudo isso se dá na observação dos 

detalhes e toda sua simbologia. A importância da percepção foi enfatizada como um fator 

fundamental para o entendimento durante o nosso estudo. 

Após estudarmos o Design da Gramática Visual de Kress e van Leeuwen (1996) 

juntamente com outros conceitos necessários para analisar uma campanha nos aspectos 

visuais e verbais, nos demos conta de que as campanhas publicitárias vão além da nossa 

percepção. Cada fonte, verbo, cor, cenário, ângulo, grafismos e outros elementos, são 
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minuciosamente pensados pelo emissor para fazer com que seu receptor entenda 

completamente a mensagem comunicada. 

Observamos que a campanha segue uma unidade temática e visual entre as três peças 

que a compõe, ou seja, as peças são codificadas com o mesmo sentido, seguindo um objetivo 

básico: representar visualmente os animais sendo substituídos por lixo comercial em seus 

devidos habitats naturais com a parte verbal completando o sentido das peças, assim, 

enraizando no consciente do interlocutor, a importância de emitir com sabedoria o seu lixo 

produzido e o convidando a ajudar a mudar essa realidade. 

 Finalizamos o trabalho com a importância das ONGs em nossas mentes, já que elas 

detém de um papel crucial para o desenvolvimento de uma sociedade mais solidária, coletiva 

e humana, e acreditamos que esse é o caminho que devemos seguir se quisermos tornar o 

mundo um lugar melhor para se viver. 
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RESUMO: 

A proposta do presente trabalho é realizar uma análise comparativa de 2 campanhas da ONG 

Ampara Animal, com o objetivo de entender melhor a comunicação verbal e visual e analisar 

se mantém as mesmas características. As campanhas “SOMOS TODOS VIRA-LATAS” de 

2014 e “SEMPRE AO SEU LADO” de 2017 foram escolhidas para serem analisadas por 

apresentarem animais ajudados pela ONG e celebridades. A Ampara Animal foi escolhida 

por ser uma ONG mãe para mais de 240 abrigos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Comunicação; propaganda social; análise comparativa de campanha; ONG; Ampara Animal 

 

UM POUCO SOBRE NOMENCLATURAS: 

“ONG é a sigla para Organização Não-Governamental. São todas as organizações, sem 

fins lucrativos, criadas por pessoas que trabalham voluntariamente em defesa de uma causa, 

seja ela, proteção do meio ambiente, defesa dos direitos humanos, erradicação do trabalho 

infantil etc. A expressão “Organização não Governamental” foi empregada pela primeira 

vez no ano de 1950, pela ONU (Organização das Nações Unidas), para fazer referência às 

organizações civis que não tinham nenhum vínculo com o governo.”( (Portal Significados, 

2018). 

 

“Terceiro setor é um termo sociológico usado para definir organizações de iniciativa privada, 

sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público. Consiste em um amplo e 

diversificado conjunto de instituições, como fundações, associações comunitárias, 

organizações não-governamentais, entidades filantrópicas e outras, que são iniciativas 

privadas porém sem fins lucrativos, que atuam em prol do bem comum e da cidadania. 

O terceiro setor é composto por associações e fundações que geram bens e serviços 

públicos, mas sem fins lucrativos, que suprem as falhas deixadas pelo Estado. É uma junção 

do setor público com o setor privado, ou seja, dinheiro privado para fins públicos. Mas isso 

não significa que o poder público não possa, nem precise destinar verbas ao Terceiro Setor, 

afinal sua função é promover a solidariedade social.”(Portal Terceiro Setor, 2018). 

“OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas 

atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas 

pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Ou seja, as entidades típicas do 

terceiro setor. Está  prevista no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar 

parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e 
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municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no 

imposto de renda.”( Sebrae Sebrae Nacional - 13/11/2017) 

Análise comparativa de campanha, comparando 2 campanhas da mesma OSCIP, SOMOS 

TODOS VIRA-LATAS de 2014 e SEMPRE AO SEU LADO de 2017, com o objetivo de 

analisar se continuam com a mesma linha, com as mesmas características. 

A AMPARA Animal – Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e 

Abandonados – é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – 

fundada em agosto de 2010. Tem função de “ONG mãe” que capta recursos de grandes 

empresas e distribui em sistema de rodízio, entre ONGs e protetores cadastrados. Fornece 

suporte a mais de 240 abrigos, por meio da doação de alimentos, medicamentos, vacinas, 

atendimento veterinário e organização de eventos de adoção. Mensalmente, cerca de 10 mil 

animais são beneficiados. 

O coletivo foi fundado em parceria com Marcele Becker, apresentadora da 89 FM e há uma 

parceria entre a rádio e a ONG, todos os lucros obtidos com produtos Ampara, vendidos 

pela rádio, são passados para a OSCIP. A Ampara não tem abrigo, mas faz campanhas de 

conscientização. Mantém três unidades: em São Paulo, no Rio e em Curitiba.  

Há também a Ampara Silvestre, que ampara animais silvestres feridos ou precisando de 

atenção especial, em que a atriz Cléo Pires, ativista da proteção animal, é a madrinha do 

projeto.  

 

verificação da Campanha (peças publicitárias): 

Somos Todos Vira-latas (2014)   

 

Campanha idealizada pelo apoiador João Vicente de Castro e agência LIVEAD com a 

realização da Ampara Animal, no Shopping JK Iguatemi. Bob Wolfenson fotógrafo da 
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campanha.  Veiculada nas redes sociais, no próprio calendário, no site da Veja São Paulo, 

no Youtube e exposta no shopping Frei Caneca em 2016. Veiculada no Brasil. Foi feito um 

vídeo da campanha, publicado em 14 de fevereiro de 2014, que teve 1,6 mil likes. Parakino 

filmes que dirigiu, produziu e editou o vídeo. A campanha utiliza pelo menos 11 

celebridades, incluindo Bruno Gagliasso, Sabrina Sato e Cléo Pires. 
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ANÁLISE DAS PEÇAS: 

 

aspecto visual: Cléo Pires aparece comparada a um vira-lata amparado pela ONG, de frente, 

olhando para o lado superior esquerdo do anúncio, mostrando a língua, assim como o 

cachorro. Peça em preto e branco, com tonalidade diferenciada de cinza do lado do animal. 

aspecto verbal: Texto presente no lado da celebridade: “Eu sou uma mistura de índio, 

espanhol, português. Eu sou vira-lata. Somos todos vira-latas!”. Nessa peça não temos a 

presença da frase “Sem preconceitos, adote!”, invés disso temos apenas o “ADOTE” em 

verde, em outra fonte e outro tamanho. 
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aspecto visual: Yasmin Brunet aparece de frente, olhando para o lado central do anúncio, 

assim como o gato do lado direito. Imagens em preto e branco, destacando a diferença de 

cinzas da imagem, como se tivessem cor originalmente. 

aspecto verbal: Texto em caixa alta, fonte maior do lado direito do anúncio, centralizado do 

lado direito e alinhado a esquerda, centralizado no anúncio como se fosse a voz da 

celebridade no lado esquerdo. 

 

aspecto visual – Sabrina Sato de perfil, olhando para o canto superior do anúncio, assim 

como o cachorro. Numa atividade tipicamente animal, mostrando a língua. O lado direito do 

anúncio, em que está o cachorro, é mais clara, uma tonalidade mais clara de cinza. As fotos 

são como se tivessem cor e tivessem sido passadas para preto e branco. 

aspecto verbal: Texto presente no lado da celebridade: “Eu sou uma mistura de japonês, 

libanês, suíço. Eu sou vira-lata! Somos todos vira-latas”. Texto alinhado a esquerda, 

centralizado no anúncio como se fosse a voz da celebridade. Texto em caixa alta, com fonte 

maior do lado do animal. Assinatura da campanha presente em todas as peças “Sem 

preconceito, adote!”. 

 

SEMPRE AO SEU LADO (2017) 
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Divulgação: 

 

Desenvolvida pelo diretor criativo Rafael Mantesso. Participaram do projeto 12 

celebridades, dentre elas Cléo Pires, Sabrina Sato e Yasmin Brunet. Exposição itinerante no 

Shopping Frei Caneca, após ter sido lançada no jantar filantrópico da entidade em março de 

2017, no hotel Unique. Veiculada no Youtube, no próprio calendário e repercutida nas redes 

sociais. Veiculada no Brasil. 
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ANÁLISE PEÇA A PEÇA: 

 

Aspecto visual: Cléo Pires aparece do lado esquerdo do anúncio, com uma camiseta preta, 

segurando um canudo feito graficamente. Do lado inferior direito do anúncio aparecem dois 

filhotes de gato, com canudos na boca. Entre os personagens há um desenho de milk-shake, 

de onde saem os canudos que ambos estão segurando. Mistura ilustração e fotografia. 
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Aspecto visual: Sabrina Sato aparece com cabelos ao vento, sorrindo. O animal aparece no 

canto inferior direito do anúncio, segurando um secador de cabelos feito graficamente, como 

desenhos infantis. Anúncio em cores, com prevalência de cores claras como branco e cinza. 

 

Aspectos visuais: Yasmin Brunet e cadela aparecem com caldas de sereia, desenhadas, 

misturando ilustração e fotografia.  Estão se olhando. Cores predominantemente claras, 

como a blusa branca de Yasmin e o peitoral da cadela. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA: 

Sendo a publicidade comparativa uma modalidade de comunicação em que duas ou mais 

marcas são confrontadas num ou mais atributos da mesma classe de produto – Batra; Myers 

e Aaker(1996), a análise comparativa de campanha irá compara duas campanhas da mesma 

ONG, apenas em períodos diferentes. 

O conceito criativo da campanha “Somos Todos Vira-latas” (2014) é explorar a mistura de 

raças dos brasileiros, reforçando o objetivo de um país sem preconceitos. A reflexão 

proposta é a de que todo brasileiro tem um pouco de europeu, indígena, negro e asiático 

correndo nas veias e é essa mistura de etnias que faz com que sejam todos “vira-latas”. Se 
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os brasileiros não são marginalizados por não serem de “raças puras”, por que então, os 

animais SRDs (sem raça definida) são tão hostilizados e marginalizados?  

Todos os anúncios estão em preto e branco, possivelmente por se tratar de igualdade. Todos 

os personagens são iguais por serem misturas de raças, representando que nem as 

celebridades são raças puras. 

Com o aspecto verbal da campanha, a intenção de provocar uma reflexão na população fica 

explícita. A campanha utiliza pelo menos 11 celebridades, em que a função é aumentar a 

divulgação e aceitação a causa. A assinatura de campanha propõe uma mudança de atitude 

necessária. O “Sem preconceito, adote.” sugere que as pessoas parem com o pensamento já 

embutido na sociedade, de que comprar um animal é melhor e mais seguro do que adotá-lo. 

O comércio de animais muitas vezes é cruel e feito desumanamente. O caso que a ativista 

Luisa Mell divulgou dia 28/03/18 que chocou a população é apenas mais um dos casos 

diariamente reportados. Os animais do canil clandestino que ficava na Zona Leste de São 

Paulo, eram mantidos dentro de gavetas, armários e gaiolas para serem cruzados e vendidos 

no próprio local. Além dos cachorros, de raças como maltês e buldogue francês, havia 

pássaros e tartarugas.  

Na peça de Cléo Pires é mostrado um elemento diferente das outras peças, quebrando assim 

a unidade e identidade visual da campanha. O “ADOTE” colorido aparece provavelmente 

por Cléo Pires ser uma das celebridades madrinhas de alguns projetos da ONG. 

Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal da Saúde e divulgada no segundo 

semestre de 2017 trouxe números para reforçar: 43% dos domicílios urbanos paulistanos 

têm animais de estimação. Muitos desses animais são comprados, vendidos como 

mercadoria e a esmagadora maioria é de raça. Animais de raça são mais admirados e bem 

vistos pela sociedade mundial e por esse motivo têm uma taxa de adoção maior do que os 

animais sem raça definida. Ter um animal de raça atualmente é símbolo de poder e de 

moda,"São raças que entram e saem da moda. Como nos anos 1990, quando o filme '101 

Dálmatas' chegou aos cinemas e todo mundo queria ter um", explica Mauro Atalla, 

presidente do Kenel Clube São Paulo, órgão filiado à Confederação Brasileira de Cinofilia, 

que faz o registro de cães com pedigree. Segundo o IBGE de 2013, o Brasil era o 4º em 

número de animais de estimação – 132 milhões do mundo, mas grande parte destes são 

comprados ao invés de serem adotados. Adotando um animal as pessoas mudam a vida dos 

mesmos e acabam salvando a de outros animais que estavam na rua, pois abrem vagas nas 

ONG´s. 
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A campanha “SEMPRE AO SEU LADO” (2017) utiliza outros aspectos visuais para tratar 

do mesmo assunto. Substitui-se a linguagem verbal e resta só a visual. O conceito criativo 

da campanha é estampar com fotos divertidas de momentos compartilhados entre os animais 

resgatados e as personalidades apoiadoras da causa animal. Principais elementos visuais 

presentes nas peças são respectivamente: celebridades e animais diferentes, apresenta 

desenhos para complementar a imagem. O objetivo da campanha é fazer com que o público 

visualize, por meio da participação de celebridades, que os animais sem raça definida e os 

animais resgatados são ótima companhia para todos os momentos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao término das análises unitárias, é possível concluir que a Ampara Animal ainda possui o 

mesmo tipo de comunicação que 4 anos atrás, apesar de usar identidades visuais diversas 

para as campanhas. Apesar do estilo mais despojado da campanha de 2017, pode-se perceber 

que trata-se do mesmo assunto, com os mesmos ideais, apenas estratégias diferentes para a 

formulação dos anúncios. Os meios de veiculação se mantém os mesmos e muitas das 

celebridades também participaram da segunda campanha analisada. A “SOMOS TODOS 

VIRA-LATAS” foca mais na questão de não discriminar os animais sem raça definida, já a 

“SEMPRE AO SEU LADO” dá ênfase para a questão de atribuir valor aos animais 

resgatados.   

Produzindo o artigo consegui conhecer mais sobre a OSCIP Ampara Animal e assim me 

senti motivada a informar outras pessoas sobre o trabalho que a Ampara realiza. Por ser líder 

de voluntariados, também fui capaz de ajudar alguns protetores animais com meus 

conhecimentos adquiridos, pois fui capaz de fazer a comunicação entre ambas as partes e 

dessa forma, fazer com que a ONG fosse ajudada.  

DIVULGAÇÃO: 

Convite em forma de animal em que o coração fosse de pop-up e pulasse para o leitor, 

destacando assim o nome do artigo e consequentemente o nome da ONG. 

NOME DO DIRETOR: Professor Doutor Marcos Nepomuceno 
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RESUMO: Este trabalho consiste na análise da música “O bêbado e a equilibrista”, de 

João Bosco e Aldir Blanc, cuja interpretação coube a Elis Regina. Para sua elaboração, 

foram consultados e coletados dados de filmes, documentários, sites e também da biografia 

da cantora. O intuito da produção de tal análise fundamenta-se em mostrar a relevância da 

música escolhida em meio ao contexto da ditadura militar no Brasil, deixando clara sua 

intertextualidade, além de relatar brevemente quem foi Elis Regina e o meio sociocultural 

na qual estava inserida.  

 

Palavras-chave: Elis Regina; Ditadura; Música popular brasileira.  

 

Introdução 

 

O presente trabalho apresenta inicialmente uma breve biografia sobre Elis Regina, uma 

renomada cantora brasileira que viveu no século XX. No entanto, o foco será atribuído à 

interpretação e análise da música “O bêbado e a equilibrista”, de João Bosco e Aldir 

Blanc; falar-se-á, também, sobre o contexto no qual se insere tal composição e sua 

intérprete.  

 

O objetivo principal deste artigo é mostrar, por meio da obra musical escolhida, a 

existência de críticas implícitas ao governo militar e que teriam passado despercebidas 

pela censura vigente durante as décadas de 1960 e 1970. Não fazem parte deste trabalho 

outros cantores e compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil; o 

intuito da escolha por Elis Regina relaciona-se, dentre outras razões, pela 

representatividade de uma voz feminina em meio a uma classe dominada, 

majoritariamente, por homens. 

 

É de conhecimento que havia censura para que obras literárias e musicais fossem 

publicadas ou não: estas eram julgadas, autorizadas ou proibidas, pelas autoridades 

militares e os setores a eles vinculados. A música a ser analisada por este trabalho 

configura-se como um exemplo de obra cultural que passou despercebida pela censura, ou 

seja, não foi considerada “subversiva”, perigosa ou como um atentado à “moral e aos bons 

costumes” defendidos e impostos pelo regime ditatorial.   

 

Foram utilizados para a elaboração do presente artigo materiais fílmicos como “Elis”, 

lançado nacionalmente em 2016 e o documentário “Uma noite em 67”, produzido no ano 

de 2010. Além destes, foram utilizados livros biográficos (como Furacão Elis) e voltados 

a determinadas épocas e contextos históricos (como A era dos festivais); materiais de 

pesquisa e interpretação também foram consultados e coletados de sites e de artigos 

publicados em mídia virtual.   
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Metodologia 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que propõe uma aproximação entre 

textos teóricos e investigações acerca de nosso objeto de análise. Serão utilizados, para 

tanto, filmes e documentários, assim como sites que contém informações a respeito do 

conteúdo a ser estudado. Será feita uma breve explanação sobre quem foi Elis Regina e o 

contexto ditatorial brasileiro (1964-1985), para que seja possível realizar uma 

interpretação da música O bêbado e a equilibrista.  

 

Desenvolvimento 

1. Quem foi Elis Regina? 

 

O nascimento daquele que viria a se tornar uma das maiores e mais queridas intérpretes da 

música popular brasileira, aclamada tanto nacionalmente como internacionalmente é assim 

descrita na obra de Echeverria (2007, p. 22): “Elis Regina Carvalho Costa, 17 de março de 

1945, parto normal feito pela parteira Conceição e pela enfermeira Marlene no Hospital 

Beneficência Portuguesa, Porto Alegre. Um sábado, às três da tarde.”. 

 

Em sua casa, ouvia-se muito a “Nacional do Rio”, estação na qual se tocava, 

predominantemente, canções nacionais; a família tinha o costume de se reunir aos 

domingos e cantar juntos. Quando Elis tinha sete anos, seus pais a levaram ao programa 

infantil de rádio “Clube do Guri”, mas foi um fracasso total, porque ela se recusou a 

cantar.   

 

Estudou piano durante dois anos, mas problemas de ordem financeira a fizeram optar por 

um outro caminho musical: “Aprendeu rápido, tão rápido que se viu diante de um dilema: 

ou comprava um piano ou parava de estudar. E Elis Regina começou a cantar porque sua 

família não pode comprar um piano” (ECHEVERRIA, 2007, p. 24). 

 

Em 1957, cinco anos depois de sua primeira tentativa de participar do “Clube do Guri”, 

voltou ao programa infantil de rádio dessa vez cantando e fazendo desta atividade 

domingueira um hábito pelos dois anos seguintes. Em 1959, assinou seu primeiro contrato 

com a rádio Gaúcha, no “Programa Maurício Sobrinho”.  

 

Em 1961, aos quinze anos, foi ao Rio de Janeiro gravar seu primeiro disco, um compacto 

no qual estão inclusas as músicas “Sorte”, de Eleu Salvador e “Sonhando”, uma versão de 

Juvenal Fernandes. Sua mudança para o estado carioca, na companhia do pai, viria a se 

concretizar em 1964, período emblemático devido ao início da ditadura militar brasileira: 

Elis desembarca no Rio em 31 de março, dia do golpe militar, de braços dados 

com seu pai que, por sua vez, trazia uma carta de recomendação do PTB, 

partido do presidente deposto, João Goulart. (ECHEVERRIA, 2007: 32) 

 

No entanto, sua vida nessa cidade não se estenderá por muito tempo: em 1965 muda-se 

para São Paulo, onde dois anos depois se casará com Ronaldo Boscoli, parceiro com o 

qual viverá um relacionamento conturbado e repleto de conflitos profissionais e afetivos e 

do qual se separaria em 1972. Dessa relação, nasceria em junho de 1970 o primeiro filho 

da cantora: João Marcelo. De seu segundo casamento, com o produtor, musicista e 
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empresário César Camargo, teria outros dois filhos: Pedro Mariano (em 1975) e Maria Rita 

(no ano de 1977). 

 

Em 1980, antes que terminasse seu contrato com a produtora musical Warner, Elis realizou 

um especial televisivo para a Rede Globo; intitulado “Elis Regina Carvalho Costa” e sob a 

direção de Daniel Filho, o programa foi exibido em 3 outubro daquele ano. Para essa 

produção foi criada uma camiseta cuja estampa da bandeira do Brasil encontrava-se na 

altura do peito e na qual mandaram escrever “Elis Regina” ao invés das conhecidas 

palavras “Ordem e Progresso”, mandaram escrever “Elis Regina”.  A censura vigente na 

época, porém, não gostou e inibiu a ideia e a vestimenta circulou apenas fora do vídeo.  

 

Tendo uma vida muito conturbada, marcada por relacionamentos – principalmente afetivos 

– complicados e por uma forte e imensa pressão junto ao meio artístico, Elis sofria e por 

vezes buscava, como válvula de escape o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e de 

drogas. Seriam justamente estas que a conduzirão à morte, em 19 de janeiro de 1982. Nas 

palavras de Echeverria (2007, p. 171): “Elis morreu, de fato, de uma dose letal de Cinzano e 

cocaína. Um erro de dose. Um acidente. Ou, como bem resumiu o amigo Fernando Faro: ‘Morreu 

de inocência. Não sabia lidar com a droga’”.  

 

2. A carreira de Elis nos anos ditatoriais 

 

Em 1969, Elis viajou com Roberto Menescal, um dos músicos iniciadores da Bossa Nova, 

para a Holanda. Supondo, de modo inocente, que estaria livre de censura e retaliação 

estando em solo estrangeiro, criticou abertamente o governo militar brasileiro, nomeando-

o, durante uma entrevista, como um cargo formado por “gorilas”. Publicada pouco depois, 

as palavras da cantora fariam com que sua carreira e sua presença em seu país natal não 

fossem mais as mesmas: 

No dia seguinte, a embaixada pegou o jornal e mandou para o Serviço Nacional 

de Informações (SNI). O Armando ligou para mim e disse que queriam prender 

a Elis. Ele e um general disseram na minha frente “Elis foi salva rigorosamente 

pela ausência de comprometimentos no Brasil” (ECHEVERRIA, 2007: 77) 

 

A relação de Elis com a ditadura sustentou-se, a partir de então, em limites tênues e 

imposições opressoras, como aquela ocorrida em 1972: ameaçada de prisão caso não 

acatasse ao convite, a intérprete aceitou cantar o Hino Nacional nas Olimpíadas do 

Exército; seu ato, entretanto, seria brutalmente criticado pelos participantes da esquerda 

(artistas, militantes, populares), saindo inclusive na revista “o Pasquim”, uma das 

publicações mais emblemáticas dos anos sessenta e setenta.  

 

Alvo ora da esquerda revolucionária, ora da direita repressora e militar, o nome de Elis 

vigoraria constantemente com enorme efusão e destaque:  

Em 1979, a “abertura lenta, gradual e segura”, iniciada três anos antes no 

governo Geisel, prosseguia a passos de tartaruga, conduzida pelo general-

presidente João Figueiredo, que, em 28 de agosto, depois de grandes 

mobilizações populares que se alastraram pelo Brasil, finalmente assinou a lei 

da Anistia. Mas a canção que acabou se tornando o seu hino se revelava 

premonitória, lançada dois meses antes por Elis Regina, no algum Essa mulher. 

(MOTA, 2016, p. 159). 

 

3. Análise da música “O bêbado e a equilibrista” 
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Em 1979, Elis Regina apresentou-se em “Show de Maio” e também lançou - pela Warner - 

um disco compacto com a canção “O Bêbado e a Equilibrista”, de João Bosco e Aldir 

Blanc. Tal composição viria a assumir um importante papel no cenário nacional, 

solidificando-se como um hino de anistia, lei decretada naquele mesmo ano. 

Eu imaginava que a ditadura, o governo, iria perceber que por trás daquela 

música não havia quem pudesse segurar o momento da anistia. “Agora temos 

um hino e quem tem um hino faz uma revolução”. E de fato não deu outra: o 

negócio cresceu de tal maneira que tenho certeza de que aquilo pesou para o 

comício pular das quinhentas para cinco mil pessoas. E aí, nos comícios, era só 

tocar a música e assistir. Acho que seis meses depois saiu a anistia, antes 

mesmo que a oposição tivesse condições de gerir aquilo, de propor outras 

fórmulas. (ECHEVERRIA, 2007, p. 151) 

 

Elis tornar-se-ia a voz do Brasil inteiro; a esse respeito, chegou mesmo a declarar: “Eu me 

sinto agora mais tranquila, porque passo a ser espoleta de uma grande explosão, de uma 

grande anistia. E foi aí que aprendi uma coisa: arte e caráter não têm absolutamente uma 

coisa a ver com a outra infelizmente. Ou felizmente.”(ECHEVERRIA, 2007, p. 151). 

“O bêbado e a equilibrista” foi uma das canções mais conhecidas do período da ditadura 

militar do Brasil, que se estendeu entre os anos de 1964 a 1985. Composta pelos músicos 

Aldir Blanc e João Bosco e fez parte do LP “Linha de Passe”, lançado em 1979; gravada 

posteriormente por Elis Regina, integrou o álbum Elis, essa mulher (1979), o compacto 

simples Elis Regina (1979), além de Wea Collection – Elis Regina, disco um, lado B 

(1990), Sucessos Inesquecíveis de Elis Regina, CD 5 – Elis total (2001), Elis Regina 

Carvalho Costa – Série grandes nomes TV Globo (2012). 

 

Ainda que já tivesse contato com o meio musical, João Bosco viria a se firmar nesse 

cenário brasileiro devido à calorosa voz e interpretação dada por Elis a uma de suas mais 

conhecidas composições. Merece atenção todo o contexto no qual se originou “O bêbado e 

a equilibrista”: abalado com a morte de Charles Chaplin, Bosco – na companhia de Aldir 

Blanc no Rio de Janeiro - pensou em escrever uma música que aludisse ao famoso ator, 

conhecido não somente por seu viés cômico mas principalmente por seu posicionamento 

crítico frente aos problemas sociais e por defender as camadas mais pobres, manipuladas e 

necessitadas; Blanc, por sua vez, sugeriu que a letra deveria ir além de uma homenagem, 

podendo referir-se – direta e indiretamente -  ao turbulento e incerto momento enfrentado 

pelo Brasil. 

 

A expressão “bêbado” era e continua a ser utilizada ainda hoje para designar as pessoas de 

postura inconveniente, destituídas de sobriedade e de um aparente estado de normalidade; 

aproximando-se do meio artístico e boêmio, o termo poderia evocar, nos anos de 1970 

também a imagem daqueles que ousavam levantar suas vozes contra os ditames 

promovidos pela ditadura militar.  Já “equilibrista”, remetendo à figura circense que busca 

manter-se em pé numa corda bamba, adquire mais de um significado. Por um lado, tal 

personagem representaria na música todos que tentam equilibrar-se em meio às adversas 

circunstâncias vivenciadas. Por outro lado, a letra se refere à esperança, que “dança na 

corda bamba de sombrinha / E em cada passo dessa linha pode se machucar”, ou seja, a 

nação brasileira cultiva a esperança de dias melhores, equilibrando-se em uma corda 

bamba, com o risco (efetivo, para muitos) de se machucar. 

 

Feitos tais comentários iniciais, destacamos alguns dos fragmentos mais expressivos da 

canção: 
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 “Caía a tarde feito um viaduto” = em 1971, no Rio de Janeiro, houve o desabamento do 

viaduto Paulo de Frontin, no qual dezenas de pessoas morreram. Tal acidente, na época, 

permaneceu sem maiores explicações e tornou-se durante anos um mistério. O termo 

“tarde” revela um período transitório, no qual a luz do dia cederia espaço à escuridão 

da noite. Também a ditadura tardava (e tardaria muito) a cair. 

 

A letra, ao realizar a comparação entre essas duas imagens, aludiria não apenas às 

transformações que poderiam acontecer a qualquer momento na vida dos cidadãos, mas 

principalmente o quanto estas poderiam ser sombrias e incontroláveis.  

 

 “E um bêbado trajando luto/ Me lembrou Carlitos” = Como dito anteriormente, o 

adjetivo “bêbado” descreveria as pessoas de comportamento inadequado ao regime 

militar. A combinação deste com o sentimento de tristeza, despedida, perda evocadas 

pela palavra “luto” demonstraria o pesar daqueles proibidos de se manifestar e elevar 

seus pensamentos ao mundo, além de aludir – indiretamente - aos militantes de esquerda 

desaparecidos e assassinados após sofrerem torturas atrozes. Charles Chaplin, como 

relatado, era um dos maiores exemplos representativos da classe artística da época. 

“Carlitos” – personagem icônico de Charles Chaplin, um dos maiores representantes da 

classe artística do século XX - representava, de maneira divertida e ao mesmo tempo 

cômica e irônica, o povo oprimido e denunciava as injustiças sociais do sistema 

capitalista. 

 

 “A Lua, tal qual a dona do bordel/ Pedia a cada estrela fria/ Um brilho de aluguel” = 

A “lua” caracterizaria os políticos favoráveis ao regime, interessados em obter ganhos 

com tal postura, mas que deveriam, para tanto, ter permissão daqueles que lhe eram 

superiores – as “estrelas” (os militares detentores do poder e do controle sob toda a 

população). Tal termo astrológico designa ainda aqueles indivíduos que se destacam em 

suas áreas de atuação. Sendo assim, órgãos oficiais como a Câmara de Deputados e o 

Senado assemelhar-se-iam aos “bordéis”, pois atuariam como lugares nas quais 

prevaleceria certa imoralidade e a realização de negócios escusos e, por vezes, ilegais. 

O “brilho de aluguel” abarcaria qualquer tipo de recompensa recebida pelos cidadãos – 

civis ou não – que aceitavam a manipulação dos poderosos ou que a eles aliciavam-se, 

por toda e qualquer razão. 

 

 “E nuvens, lá no mata-borrão do céu/ Chupavam manchas torturadas” = Nesse verso, 

diversas simbologias são construídas: as “nuvens” representariam os torturadores e os 

funcionários do regime; já o “céu”, tal qual um local inalcançável e muito acima de 



169 

 

todos nós (civis), funcionaria como uma sarcástica metáfora das prisões e porões 

militares. Os termos “Mata borrão” - tipo de papel utilizado para absorver excesso de 

tinta ou no caso de equivoco – e “chupavam” – verbo que denotaria o ato de absorver 

algo do exterior para o interior de um organismo, em remeteriam às contenções e 

violências impostas pelos detentores do poder.   

 

O regime militar nunca assumiu a prática da tortura, mas nesse excerto há uma clara 

referência a essa violação aplicada pelos centros de repressão – tanto aqueles oficiais como 

pelos ilegais - aos militantes de esquerda e aos que dele se aproximavam política ou 

afetivamente. Ao comparar os rebeldes a “manchas” ironiza-se a visão dos militares que 

viam seus “inimigos” como erros, máculas, pessoas dotadas de comportamentos 

indisciplinados e que, por isso, deveriam ser contidos de toda forma.   

 

 “Que sufoco! / Louco, o bêbado com chapéu-côco/ Fazia irreverências mil pra noite do 

Brasil, meu Brasil” = O “sufoco”, claramente, define o sentimento experimentado por 

grande parte da população da época. Já a veste mencionada ao final do verso faria, 

novamente, referência ao personagem cômico e irreverente de Charles Chaplin, 

Carlitos, que sempre se apresentava trajando um par de calças largas, um paletó 

apertado, um par de sapatos grandes e um chapéu-coco – combinação essa que poderia 

sugerir a imagem de uma pessoa fora de seu estado normal – um “louco”, um “bêbado”. 

A “noite” relacionar-se-ia ao País ao momento de “escuridão” vivenciado pelos 

brasileiros ao longo dos decênios de 1960 e 1970; essas trevas só teriam fim com o 

“amanhecer” advindo da retomada das liberdades políticas. 

 

 “Que sonha com a volta do irmão do Henfil / Com tanta gente que partiu num rabo-de-

foguete” = Henfil era o nome artístico de Henrique Filho, cartunista, jornalista e escritor 

brasileiro muito visado pelo regime militar, assim como seu irmão Herbert de Souza, o 

Betinho. Militante exilado durante toda a década de 1970, Betinho voltaria anos depois 

e reiteraria sua importância junto ao cenário político brasileiro ao criar, durante o 

governo Fernando Henrique, a campanhas contra a forme e a miséria nacionais. 

Lamentavelmente ambos tiveram mortes precoces: provenientes de uma família com 

hemofilia, foram submetidos sistematicamente a transfusões de sangue e, dada a 

precariedade dos exames de sangue na época,  foram  contaminação pelo vírus da Aids, 

que na época era fatal. “Gente que partiu”, por sua vez, remonta a todos que foram 

exilados ou que tiveram que fugir do país para sobreviverem aos anos militares. 

 

 “Chora a nossa pátria mãe gentil” = Esse trecho alude à seguinte passagem do Hino 

Nacional brasileiro “Dos filhos deste solo és mãe gentil / Pátria amada, Brasil”. Todo o 
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nacionalismo a revestir nosso país encontra-se também envolto em angústia, uma vez 

que a “Pátria Mãe” sofre por não mais proporcionar a seus “filhos” gentileza, zelo e 

proteção; seus comandantes espalham e disseminam apenas medo, dor e violações. 

 

 “Choram Marias e Clarices no solo do Brasil” = Maria, além de ser um nome muito 

comum no Brasil, faz referência direta à esposa do operário Manuel Fiel Filho, morto 

sob tortura nos porões do DOI-CODI (SP) em 1976 e também à mãe de Herbert José de 

Souza (o já mencionado Betinho), que havia sido membro da Ação Popular (AP) e um 

dos militantes mais procurados ao final dos anos 1960; o exílio desse irmão do famoso 

cartunista Henfil teria tido seu início em 1971 e somente viria a terminar com a 

promulgação da Lei da Anistia, em 1979. Já Clarice evoca a figura da cônjuge do 

jornalista Wladimir Herzog, também morto sob tortura, no DOI-CODI (SP) em 1975; 

convocado a prestar esclarecimentos acerca de uma possível  ligação com o Partido 

Comunista Brasileiro, Vlado compareceu espontaneamente a esse centro de repressão 

na companhia de outros dois colegas de profissão (George Benigno Jatahy Duque 

Estrada e Rodolfo Oswaldo Konder) que puderam escutar grande parte das ameaças e 

violências impostas ao produtor da TV Cultura. Os nomes de ambas aparecem no plural 

para abarcar e reforçar todas as mulheres – mães, esposas, companheiras – dos exilados, 

torturados, desaparecidos e assassinados pela repressão.  

 

 “Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente / A esperança dança na 

corda bamba de sombrinha / E em cada passo dessa linha pode se machucar / Azar, a 

esperança equilibrista / Sabe que o show de todo artista/ Tem que continuar” = Nestes 

versos, visualizamos mensagens de persistência e um apelo essencial aos oprimidos: a 

transformação de suas dores em esperança, mesmo que esta pareça inexistente e que 

conviva com condições contrárias e sem bases para se manter firme. 

 

Essa luta e anseio em prol do fim do regime militar ganhariam força e maior plenitude a 

partir de meados da década de 1970. A campanha pela Anistia irrestrita foi a primeira 

movimentação nacional a obter,desde o início da sangrenta ditadura militar no Brasil, 

sucesso e a participação maciça de praticamente todos os segmentos sociais. Houve, 

inclusive, vários manifestos no mundo inteiro em defesa dessa medida política, como a 

Conferência Internacional da Mulher, no México, que fez de 1975 o Ano Internacional 

pela Anistia. 

 

Conclusão 

 

É possível concluir que a importância da manifestação musical durante o período ditatorial 

no Brasil (1964-1985) é imensurável. A canção escolhida como objeto de análise deste 

trabalho, além de atrair e conquistar multidões e um público cativo por sua forma melódica 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Konder
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e contagiante, traz em si grandes referências contextuais ao período militar que permitiram 

sua assunção como um dos hinos representadores da anistia e redemocratização brasileira. 

Elis Regina, escolhida como intérprete dessa música, transmitiu com sua voz tanta 

contundência e força na condução de sua letra, permitindo que esta atuasse como uma 

denúncia – direta e indireta – à ditadura. 

 

Uma cena visual ou social pode ser construída ou reconstruída de inúmeros modos 

distintos, mas a recordação de uma música tem de assemelhar-se ao original. É claro que 

ouvimos seletivamente, com diferentes interpretações e emoções, mas as características 

musicais básicas de uma composição – o tempo, o ritmo, os contornos melódicos e, até 

mesmo o timbre e o tom – tendem a ser preservados com notável exatidão. Em outras 

palavras: “É essa fidelidade, essa gravação quase irresistível da música no cérebro, que 

desempenha um papel crucial para nos predispor a certos excessos, ou patologias, com 

imagens mentais musicais e memória musical.” (SACKS, 2007, p. 56). 

 

ANEXO 1 – Canção “O bêbado e a equilibrista” (na íntegra) 

 

Caía a tarde feito um viaduto 

E um bêbado trajando luto 

Me lembrou Carlitos 

A lua tal qual a dona do bordel 

Pedia a cada estrela fria 

Um brilho de aluguel 

 

E nuvens lá no mata-borrão do céu 

Chupavam manchas torturadas 

 

Que sufoco! 

Louco! 

O bêbado com chapéu-coco 

Fazia irreverências mil 

Pra noite do Brasil 

Meu Brasil! 

 

Que sonha com a volta do irmão do Henfil 

Com tanta gente que partiu 

Num rabo de foguete 

Chora 

A nossa Pátria mãe gentil 

Choram Marias e Clarisses 

No solo do Brasil 

 

Mas sei que uma dor assim pungente 

Não há de ser inutilmente 

A esperança 

Dança na corda bamba de sombrinha 

E em cada passo dessa linha 

Pode se machucar 

 

Azar! 

A esperança equilibrista 
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Sabe que o show de todo artista 

Tem que continuar 
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 Introdução 

 Através desse trabalho, nosso objetivo é mostrar ao leitor, a nossa análise sobre a 

franquia dos filmes da MARVEL STUDIOS. O desenvolvimento dos roteiros fazem uma 

conexão entre todos os filmes colocando-os em um mesmo universo, tendo como elo alguns 

elementos principais.  

 Para a nossa análise usamos filmes como Capitão América: o primeiro vingador; 

Homem de Ferro; Thor e etc. e também alguns relatos do chefe de estúdio, Kevin Feige, que 

mostram como a franquia foi direcionada à eventos maiores e mais complexos como Os 

Vingadores (2012) e Guerra Infinita (2018). 

 

Desenvolvimento 

 Para começarmos com a nossa análise, o leitor precisa saber o que é a franquia de 

filmes da MARVEL STUDIOS, ou como eles nominaram, o Universo Cinematográfico da 

Marvel (UCM).  

 O UCM faz parte do multiverso da empresa de quadrinhos, sendo assim, uma peça 

dos universos ficcionais alternativos. Deram um nome técnico para esse universo, de Terra-

199999, onde todos os personagens da empresa coexistem. É importante ressaltar que os 

quadrinhos não influenciam nos acontecimentos dos filmes. 

 Um dos elementos principais que compõe a franquia são as Joias do Infinito, que são 

6 pedras cósmicas extremamente poderosas. Cada Joia representa e concede um poder 

específico ao seu portador, como: Poder, Tempo, Mente, Espaço, Realidade e Alma. 

 Sabendo isso, nossa analise começa pela ordem cronológica dos eventos da UCM e 

não pela ordem de lançamento dos filmes.  

 

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)  

 Steven Rogers era um homem do Brooklyn, Nova York, que sonhava em ser soldado 

durante a segunda guerra mundial (1944), mas por seu porte físico não ser atlético e sua 

estatura baixa, ele nunca conseguiu servir ao exército, até que um dia ele seria 

voluntário/cobaia de um experimento para “fabricar super soldados”.  

 Após o sucesso do experimento ele se torna um super soldado, intitulado como 

Capitão América, e acaba tendo que lutar contra o exército nazista, onde encontra uma 
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organização chamada Hydra, que tem como chefe o Caveira Vermelha, seu arqui-inimigo. 

Mais tarde ele tem conhecimento que o experimento ao qual ele tinha feito parte, tinha sido 

realizado pela SHIELD, uma organização privada que tinha como um dos fundador Howard 

Stark (pai de Tony Stark que viria ser, mais tarde, o Homem de Ferro). 

 Nesse mesmo filme é apresentado o Tesseract, um cubo que envolve uma das seis 

Joias do Infinito, a Joia do Espaço. Uma peça fundamental para o enredo de Vingadores: 

Guerra Infinita (2018). 

 No filme é apresentado que o personagem Caveira Vermelha e a Hydra estavam 

realizando experiências com o Tessaract, eles sabiam que aquele objeto não era da Terra e 

que era uma fonte de poder muito grande, mas não sabiam do que realmente se tratava. Ao 

tentar manipular seu poder, Caveira Vermelha acaba desaparecendo e o cubo acaba perdido 

junto com Steven Rogers, após uma ação heroica para salvar os EUA, onde ele dá a própria 

vida, derrubando um avião que levava uma bomba atômica. 

 

Homem de Ferro (2008) 

 Tony Stark é um gênio, bilionário que ao ser sequestrado constrói uma armadura de 

alta tecnologia. A partir de então ele passa a usá-la para combater o crime, auto intitulando-

se como Homem de Ferro. 

 Neste filme é revelado à Tony de que ele faz parte de um mundo bem diferente do 

que conhece, onde existem mais super-heróis do que ele acha; pensava ser o único. Essa 

notícia é dada por Nicky Fury, chefe e diretor da SHIELD, que o aborda sobre a iniciativa 

Vingadores. Uma super equipe composta, apenas, pelos super-heróis mais fortes, afim de 

proteger a Terra das maiores e mais perigosas ameaças. 

 

Homem de Ferro 2 (2010) 

 Continuação da trama do herói e nos é apresentado dois novos heróis coadjuvantes: 

Viúva Negra e Maquína de Combate (Coronel Rhoades). 

 

 

 

 

 

Thor (2011) 

 O filme conta a historia do deus do trovão, príncipe herdeiro de Asgard, que é banido 

para a Terra e tem seus poderes retirados por seu pai, Odin, após reiniciar uma guerra antiga 
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Asgard e Jotunheim. Também conta a história de seu irmão. Loki o deus da mentira, que 

planeja tomar o trono a qualquer custo. 

 Thor precisa provar ser digno de ter seus poderes de volta e, principalmente, seu 

martelo, o Mjolnir, que é enfeitiçado por Odin, e só aquele que for Digno será capaz de 

empunhá-lo. 

 Neste filme nos é apresentado mais um herói coadjuvante, o Gavião arqueiro. 

Também é mostrado que após uma luta entre Thor e Loki, Loki acaba se perdendo no espaço, 

dando a entender que ele está morto, mas nos pós-créditos é mostrado mais uma vez o 

Tesseract, agora nas mãos da SHIELD. Nicky Fury pede ao cientista, Erick Selvig, para 

estudar o cubo e para a surpresa de todos é revelado que Loki continua vivo, dando a enteder 

que há um plano de Loki para ter o cubo em mãos. 

 A partir desse filme o Universo da MARVEL, é expandido, não se trata apenas de 

um núcleo isolado na Terra, mas sim da existência de outros super-heróis fora dela, 

mostrando o quão esse universo é grande e as infinitas possibilidades para que novos 

personagens possam ser introduzidos em suas histórias. 

 

Vingadores (2012) 

 A iniciativa Vingadores é uma realidade, e é composta pelos super-heróis mais 

poderosos: Homem de Ferro, Hulk, Thor, Capitão América, Gavião Arqueiro e Viúva Negra. 

O grupo é recrutado por Nicky Fury, para evitar uma ameaça de proporções desastrosas. 

Essa ameaça tem como líder Loki, que agora se revela vivo a todos e tendo como motivação 

o controle do nosso planeta. 

 Nos é apresentado mais uma Joia do Infinito, a da Mente que se encontra no cetro de 

Loki, mais uma peça fundamental para o enredo de Vingadores: Guerra Infinita (2018) 

 A equipe consegue derrotar Loki e evitar o ataque extraterrestre na cidade de Nova 

Iorque. Loki é preso e levado de volta para Asgard, junto com a Joia do Espaço (o Tesseract).  

 Nos pós-créditos é revelado ao público o personagem por de trás dessa invasão, o 

idealizador de toda essa ameaça, Thanos, o personagem que virá a ser o maior vilão, do 

UCM, de todos os tempos. 

 Este é o maior crossover de super-heróis na historia do cinema. Pela primeira vez é 

mostrado que a possibilidade de se criar histórias que se conectam, com um bom 

planejamento de roteiro e com uma boa atenção aos detalhes, fazem com que essas histórias 

sejam ao mesmo tempo individuais, mas também coletivas ao mesmo tempo. Para 

acompanhar essa conexão, desenvolvemos a nossa linha do tempo que aparece logo abaixo, 

analisando os filmes da franquia de maneira cronológica com todos os elementos e 

personagens necessários para essa pesquisa.  
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Thor: Mundo Sombrio (2013) 

 A trama do personagem é mais aprofundada. Nos é apresentado a Joia da Realidade, 

que estava em posse de um reino inimigo de Asgard, mas mesmo assim Thor consegue 

recuperá-la. Para não ficar com a posse de duas joias em mãos (Espaço e Realidade), Thor 

toma a decisão de confiar a guarda da joia ao Colecionador, personagem que aparecerá mais 

uma vez em Vingadores: Guerra Infinita (2018).  

 Loki está supostamente morto, mais uma vez. 

 

Capitão América: O Soldado Invernal (2014) 

 O personagem é mais aprofundado nessa história. Podemos ver que após passar cerca 

de 70 anos congelado, o mundo que ele conhecia agora é outro. Steven Rogers acaba sendo 

informado por Nicky Fury que a SHIELD está comprometida pela Hydra e acaba sendo 

“assassinado” por um super soldado, chamado de Soldado Invernal, que mais tarde é 

revelado ser seu amigo de infância, Buck Barnnes. 

 No final do filme a SHIELD é destruída, consequentemente a Hydra também, Nicky 

Fury decide manter em segredo que está vivo e foge. O personagem que antes era vilão se 

torna mocinho, mas desaparece. Também é mostrado que uma pequena parte da Hydra 

resiste e tem a posse do cetro de Loki, junto com a Joia da Mente, seguido da apresentação 

de novos personagens: Feiticeira Escarlate, Mercúrio e Falcão.  

 

Guardiões da Galáxia (2014) 
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 Este é um filme que expande o Universo Cinematográfico da Marvel mais uma vez, 

agora para o cosmos. Os Guardiões são indivíduos que acabam se juntando após uma série 

de acontecimentos que estão conectados, acontecimentos esses que envolvem Thanos.  

 Após roubar um misterioso objeto, Peter Quill acaba se tornando alvo de Ronan, um 

serviçal de Thanos, e para sobreviver ele se junta com quatro indivíduos, Rocket, Groot, 

Gamora (uma das filhas de Thanos que o deseja matar) e Drax (que busca vingança contra 

Thanos por ter matado sua mulher e filha), uma vez juntos eles acabam virando uma equipe. 

 Agora temos um aprofundamento de quem é o personagem Thanos, o responsável 

pelo ataque à Nova York retratada no filme Os Vingadores (2012). Esse aprofundamento é 

feito através das filhas do titã Thanos que falam que ele é um ser homicida que busca dizimar 

parte do universo, objetivo tal que é retomada em Guerra infinita (2018). 

 O objeto que Peter roubou se tratava de mais uma Joia do Infinito, a quarta joia que 

é mostrada nesse universo, a Joia do Poder, que após uma batalha entre os Guardiões e 

Ronan, fica em posse dos heróis que escolhem por deixá-la em segurança da tropa Nova, no 

planeta Zendar. 

 

Vingadores: Era de Ultron (2015) 

 Mais uma vez os heróis mais poderosos da terra se unem, desta vez para recuperar o 

cetro de Loki. Após recuperá-lo Tony Stark e Bruce Banner percebem que há algo de 

surpeendente dentro do cetro e resolvem estudá-lo, e com os dados que conseguem resolvem 

criar uma inteligência artificial capaz de ser tão forte quanto os próprios vingadores, mas 

acabam criando um novo vilão, o Ultron. 

 A partir da joia que esta dentro do cetro, é criado um novo personagem, Visão, um 

androide, feito por Ultron, mas que se alia aos Vingadores. Este agora é portador da Joia da 

Mente, que se encontra em sua testa. 

 Após a batalha, que teve como palco Sokovia, que foi destruída, o grupo derrota 

Ultron; Hulk desaparece; e novos heróis são integrados ao grupo, como: Visão, Feiticeira 

Escarlate, Máquina de Combate e Falcão. Agora o grupo é composto por 10 heróis. 

 Nos pós-créditos, Thanos aparece vestindo a monopla do infinito. Uma arma que é 

capaz de abrigar todas as Joias do Infinito em um só objeto, podendo assim controlar 

individualmente e coletivamente cada joia, criando uma conexão direta com o filme Guerra 

Infinita (2018). 

 

Capitão América: Guerra Civil (2016) 

 Este é um filme divisor de águas no cenário do UCM, onde o inimaginável acontece. 
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 Após os eventos em Nova Iorque, Sokovia e Lagos, o governo norte-americano 

decide impor regras sobre os Vingadores, onde eles teriam que arcar com as consequências 

de seus atos e só agir, se e quando os chefes de estado achassem necessário. Dentro do grupo 

alguns são de acordo e outros não. O grupo que segue de acordo com os novos padrões ficam 

ao lado de Tony Stark, enquanto aqueles que são contra ficam ao lado de Steven Rogers, ou 

seja, há uma separação dos heróis e o núcleo é rompido.  

 O time do Capitão é composto por: Capitão América, Falcão, Soldado Invernal (que 

reaparece), Feiticeira Escarlate, Gavião Arqueiro e Homem Formiga. 

 O time do Homem de Ferro é composto por: Homem de Ferro, Máquina de Combate, 

Visão, Pantera Negra (que é apresentado ao público pela primeira vez), Viúva Negra, 

Homem Aranha (que também é mostrado pela primeira vez nesse universo da Marvel).  

 

Doutor Estranho (2016) 

 Esta é a história de um neurocirurgião, Dr. Stephen Stange, cuja vida muda para 

sempre após um terrível acidente de carro que o faz perder a sensibilidade nas mãos. Ele é 

forçado a procurar a cura e esperança em um lugar remoto e pouco improvável, o Kamar 

Taj, localizado no Nepal. Ele rapidamente descobre que esse não é apenas um centro de 

cura, mas sim um lugar onde a magia é ensinada, onde ele tem conhecimento que forças 

ocultas do bem e do mal existem, além de saber que nosso universo é pequeno e um entre 

vários. 

 Pela primeira vez é abordado o tema de multiverso no UCM, algo que já existia e era 

conhecido nos quadrinhos pelos fãs. 

 Além de se tornar um herói, Dr. Estranho se torna detentor e guardião da Joia do 

Tempo, a quinta Joia a ser mostrada no UCM. 

 

 

Homem Aranha: De Volta ao Lar (2017) 

 É neste filme que o público tem a certeza de que o herói irá realmente fazer parte 

deste universo MARVEL. Antes mostrado e retratado por outros estúdios, o personagem é 

completamente novo, seja na idade ou na forma como é mostrado nas telonas, este é um 

novo marco na franquia do herói e no UCM. 

 O novo herói é apadrinhado por Tony Stark e acaba recebendo o convite para fazer 

parte dos Vingadores, onde lhe é mostrado um traje completamente diferente, conhecido 

pelos fãs de quadrinhos e aguardado por muitos, o traje do Aranha de Ferro. 

 

Vingadores: Guerra Infinita (2018) 
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 A história de Thanos, enfim é abordada, dessa vez o vilão e suas motivações são o 

centro de toda a trama que envolve o filme. Ele esta disposto a reunir todas as joias do 

infinito e para ele o fim justifica os meios. Para enfrentá-lo os Vingadores precisaram reunir 

forças com os Guardiões da Galáxia, ao mesmo tempo que lidam com as desavenças entre 

eles. 

 As coisas parecem mais perigosas do que nunca, mas a ameaça é ainda maior. Esta 

batalha será o embate definitivo, após 10 anos de uma elaborada história construída pela 

MARVEL STUDIOS, tudo começa a se conectar através das Joias do Infinito, que ao longo 

dessa análise fomos apontando o seus aparecimentos e importância em cada filme.  

A Joia do Infinito reforça ainda mais essa conexão quando ela se aproxima do personagem 

Thanos, uma vez que sempre um Joia do Infinito é apresentada, Thanos supostamente estará 

mais presente nos filmes ou nos pós-créditos. 

 Desta forma, os heróis precisam estar dispostos a sacrificar tudo, em uma única 

tentativa de derrotar o poder e a ambição de Thanos de levar o universo ao colapso. 

 De acordo com Kevin Feige, este filme e o próximo, irão consolidar o fim da fase 3 

do Universo Cinematográfico da Marvel como conhecemos e o início de uma nova fase. 

 

Conclusão 

 Podemos observar como há uma preocupação da parte de direção e roteiristas da 

MARVEL STUDIOS para que, ao longo de dez anos este universo cinematográfico criado 

e suas historias se conectem e se encaixem de uma maneira líquida, onde a atenção aos 

detalhes, um roteiro bem construído e desenvolvido, pode transitar, não apenas por um mas 

por vários filmes, criando histórias e personagens que marcam, não só um filme mas uma 

geração. 

 “Nós tínhamos dois sonhos. Um deles era que o Homem de Ferro desse certo o outro 

era poder construir algo tão valioso e tão interativo quanto os quadrinhos” diz Kevin Feige, 

presidente da MARVEL STUDIOS. Foram pequenas coisas, pequenos detalhes que fizeram 

com que a marca Marvel se tornasse o que ela é hoje. “O conceito por detrás deste universo 

é como se fosse organismo vivo de ideias e partes que se encaixam” Anthony Russo, diretor 

de filmes da Marvel. 

 A originalidade e a capacidade de perceber o que o público quer, do que os fãs 

desejam, possibilitou a Marvel ser a marca pioneira nesse gênero de filme e a qual outros 

estúdios se espelham para realizar projetos grandiosos. A verdade é que o que ela começou 

só ela pode terminar. Muitas empresas vêm tentado copiar a fórmula Marvel, como a Warner 

com os filmes da DC, ou então, a Fox com os filmes dos X-Men, mas é certo que após 

perceber e saber construir em cima daquilo que o público queria, a Marvel conquistou uma 
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enorme fatia do mercado cinematográfico, atingindo bilheterias que ultrapassam o valor de 

1 bilhão de dólares. 
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Imagens 

Linha do tempo 
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RESUMO 

 
    Trabalho de análise sobre o SPOTIFY. Serviço de streaming de músicas criado em 

Estocolmo na Suécia por dois amigos em 2008 e que vem crescendo ao longo dos anos em 

todo o planeta. 3 pontos fizeram o SPOTIFY crescer, os planos de assinatura grátis, premium 

e premium familiar. Sua diversificação de plataformas, ou seja, estar em todas as plataformas 

que possuem acesso a internet. Por último, seu algoritmo de sistema, que guarda as 

informações dos usuários, armazenando no Big Data. O que serve para segmentar os 

usuários. A empresa investe muito em análise de dados para conhecer seu público e também 

nas formas de comercialização de mídia que podem ser oferecidas as marcas que queiram 

anunciar dentro da plataforma como, áudios, sessão patrocinada, Video Takeover, Overlay, 

Homepage Takeover, Leaderboard e Sponsored Playlist (Lista Patrocinada)  

 

PALAVRAS-CHAVE: Spotify; mídia; formatos; streaming; serviço; playlist 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Contexto Geral e Características: O SPOTIFY é um dos maiores serviços de streaming 

de músicas do mundo. Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia, 

através da internet. Temos hoje no mundo como grandes exemplos de serviços de streaming 

o Netflix, o YouTube e o próprio Spotify. Todos são serviços que precisam da internet para 

realizar suas transmissões, de vídeos, músicas e filmes. 

 

    Agora que já foi explicado o que é um serviço de streaming, vamos nos aprofundar na 

história do SPOTIFY. A empresa foi lançada em 7 de outubro de 2008 em Estocolmo na 

Suécia.  Os fundadores são dois amigos que tiveram a ideia em 2006, mas só após 2 anos de 

testes lançaram oficialmente e em agosto de 2009 o criador do Facebook, elogiou o Spotify 

em sua página oficial no Facebook com a frase “Spotify is so good”( Spotify é tão bom ) 

essa postagem foi extremamente positiva, pois o serviço ainda era desconhecido.  

 

    Em 2011 a empresa decidiu expandir seus serviços para outros continentes e o primeiro 

país fora da Europa a ter o serviço foram os Estados Unidos 

(www.tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-do-streaming-

musica-video - Acesso em 05/08/2018). Nesse ano mesmo ano (2011), foi criada a 

integração com o Facebook, que é atrelar a conta do Spotify com o perfil no Facebook, isso 

permite que o usuário compartilhe e poste em seu perfil no Facebook a música que está 

ouvindo no Spotify. Este recurso fez com que a empresa ganhasse fama e relevância 

organicamente, pois os próprios usuários divulgavam a empresa em seus perfis. 

(tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-do-streaming-musica-video 

– Acesso em 05/08/2018) 

    Três características contribuíram e contribuem muito para a popularização do Spotify. 

São elas, os tipos de planos de assinatura diferentes, a diversificação de plataformas e o 

algoritmo da plataforma. 

 

http://www.tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-do-streaming-musica-video
http://www.tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-do-streaming-musica-video
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    Os planos contribuem, pois, cada pessoa tem uma necessidade diferente e também pode 

pagar até uma certa quantia.  

 

- Plano Grátis: o plano grátis como o mesmo nome já diz, o usuário não paga nada pelo 

serviço, mas também tem algumas desvantagens como não conseguir escolher a música que 

deseja ouvir e no intervalo das músicas existem anúncios/propagandas entre outras coisas. 

Mas o grande objetivo do grátis é ser uma “porta de entrada” para o plano Premium. 

 

- Plano Premium Individual: o Plano premium é uma assinatura onde o usuário paga R$ 

16,90 por mês para obter alguns serviços a mais, como poder selecionar a música e playlist 

que deseja ouvir. É possível baixar músicas para ouvi-las quando estiver off-line e o usuário 

não é impactado por propagandas no intervalo das músicas. 

 

- Plano Premium Familiar: É um plano que tem todas as vantagens do plano individual, mas 

que proporciona o direito de ter 5 contas, pagando um valor de R$ 26,90 por mês. 

 

Estas diversificações de assinaturas fazem com que cada cliente possa escolher qual forma 

de utilizar o serviço é mais relevante e também o valor que pode pagar todo mês para utilizar 

o serviço. 

 

    A outra característica que serviu para a expansão e crescimento da empresa é utilizar a 

mesma estratégia da Coca-Cola, de estar em todos os lugares. Ou seja, atualmente o Spotify 

está presente em quase todos os aparelhos que possuem acesso a internet como Smartphones, 

Desktops, Notebooks, Televisões, Tablets, Consoles de Videogames ou ainda em carros, 

entre outros dispositivos. Isso faz com que o usuário possa estar sempre utilizando o serviço, 

basta ter acesso a um dispositivo com internet. 

 

    Por ultimo, um fator que está ganhando muita relevância é o algoritmo do Spotify, que 

armazena dados no Big Data e configura seu perfil de acordo com suas preferências. O 

algoritmo é um código do sistema da plataforma que “compreende” o que o usuário mais 

gosta de ouvir e personaliza seu perfil com o tipo de música e artista que esteja relacionado 

com seu gosto musical e/ou que venha sendo escutado recentemente. O algoritmo também 

cria playlists personalizadas como a Descobertas da Semana e Daily Mixes. Esse serviço faz 

com que cada pessoa tenha um serviço único e descubra coisas novas que gosta. 

     

 

Números: O Spotify junto com alguns outros serviços parecidos vem mudando a indústria 

musical. Em 2015, vendas digitais de música superaram a mídia física pela primeira vez 

(tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-do-streaming-musica-video 

– Acesso em 08/08/2018). Os dados a seguir mostram o crescimento da plataforma: 

 Dados de 2015 apontam que foram registrados 100 milhões de usuários ativos e 

destes 100 milhões, 30% eram usuários pagos. E a biblioteca musical do serviço 

tinha 30 milhões de músicas.  

 Em 2018 o Spotify  apresenta 170 milhões de usuários ativos, sendo 75 milhões 

usuários que pagam pelo serviço                   (tecnoblog.net/242346/estrategia-spotify-

free/ Acesso em 08/08/2018). Sua biblioteca possui mais de 35 milhões de músicas, 

os usuários já criaram mais de 2 bilhões de playlists e já expandiu seus serviços para 

mais de 65 países (tecmundo.com.br/mercado/131633-historia-spotify-revolucao-

do-streaming-musica-video Acesso em 08/08/2018). 

  

    Em relação ao Spotify no Brasil, 70% dos usuários tem entre 18 a 24 anos e utilizam o 

serviço em média 104 minutos do dia. Os brasileiros já criaram mais de 11 milhões de 

playlists e passaram a consumir mais a música nacional, que representou um crescimento de 
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160% de 2015 para 2016 e o gênero de música mais ouvido pelos brasileiros são: sertanejo 

e eletrônico com 13% cada (spotifyforbrands.com/pt-BR/ad-experiences/ Acesso em 

10/08/2018). 

  

    No Brasil a artista mais famosa no Spotify Brasil é a cantora pop Anitta, que no fim de 

2017 entrou para a lista dos Top 20 artistas globais. A música mais reproduzida no Spotify 

Brasil também é da Anitta, que alcançou o primeiro lugar com a música “Vai Malandra”. E 

no Spotify Global, a música mais reproduzida no mundo inteiro é Shape of You do cantor 

Ed Sheeran que atingiu a marca de mais de 1.4 bilhões de reproduções 

(emais.estadao.com.br/noticias/gente,shape-of-you-de-ed-sheeran-se-torna-musica-mais-

tocada-da-historia-no-spotify,70002011986 – Acesso em 10/08/2018). 

 

        O valor pago aos artistas por cada streaming ainda é uma grande polêmica para o 

serviço, pois os artistas acreditam que deviam receber mais royalties por suas músicas, mas 

também concordam que é uma forma de divulgação gigantesca. Em entrevista dia 

30/08/2018 para o programa de rádio Programa Pânico, o vocalista da banda Skank, Samuel 

Rosa disse que não ganha quase nada com o Spotify “Não ganho quase nada...o valor é 

irrisório...mas é muito bacana conseguir ver em tempo real quem e aonde está ouvindo sua 

música. Cada streaming vale menos de 1 centavo” (youtube.com/watch?v=2rxcAZ2OjKI 

Acesso em 11/08/2018). 

  

    A noticia mais chocante é que mesmo após estes números de crescimento ano após ano, 

o Spotify é uma empresa que gera prejuízo. Em 2016 a empresa teve um prejuízo de mais 

de 350 milhões de euros. Pois mesmo faturando em 2016, 2.9 bilhões de euros, 2.5 bilhões 

foram destinados aos pagamentos das gravadores e artistas, mais as despesas, fizeram com 

que a empresa tivesse este prejuízo. 

(brasil.elpais.com/brasil/2017/12/29/economia/1514567125_102673 – Acesso em 

12/08/2018).  

 

 

Público: O próprio Spotify tem estudos para descobrir mais sobre as preferências de seu 

público. Esse estudo é feito através das atividades do usuário dentro do aplicativo, junto com 

o streaming e o algoritmo. 

 

        A empresa divide em cinco tipos de hábitos de “consumo” do serviço que o usuário 

tem dentro do serviço. Descoberta, que é a pessoa que gosta de descobrir músicas novas. 

Diversidade, que é a variedade de estilos e músicas diferentes que a pessoa ouve. 

Inclinação, que é quanto a pessoa faz ativamente curadoria. Nostalgia, que é o quanto a 

pessoa gosta de músicas que marcaram sua geração e Obsessão que é quanto a pessoa ouve 

repetidamente a mesma música. Segue algumas características de 3 públicos diferentes. 

 

- Millennials: quase 70% dos seus streams são realizados através de um smartphone, 

utilizam a música para relaxar e adoram ouvir música. Os 3 hábitos desse público são a 

diversidade, pois estão sempre ouvindo músicas de todos os gêneros, inclinação pois estão 

sempre pensando em consumir e obsessão, pois preferem ouvir repetidamente do que 

aleatoriamente. (spotifyforbrands.com/pt-BR/ad-experiences/ Acesso em 12/08/2018).  

 

- Tecnológicos: passam a maior parte do tempo ouvindo através de consoles de videogames. 

Ouvem bastante música quando estão mais temperamentais e gostam de músicas que 

pareçam provocadoras. Os 3 hábitos deste público são: descoberta, pois procuram coisas 

novas para desafia-los, inclinação, pois estão sempre com os dispositivos na mão e obsessão 

pois ouvem repetidamente na ordem que gostam. (spotifyforbrands.com/pt-BR/ad-

experiences/ Acesso em 12/08/2018).  
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- Mães: as mães no Spotify têm uma tendência a ouvir músicas que soam empoderadas. 

Também utilizam a maior parte do serviço nas primeiras horas do dia e também na hora de 

dormir. As mães são mais diversas, ou seja, gostam de ouvir música de todos os gêneros. 

São mais nostálgicas, portanto gostam de ouvir músicas de antigamente que marcaram sua 

geração e obsessão pois preferem ouvir repetidamente a mesma música. 

(spotifyforbrands.com/pt-BR/ad-experiences/ Acesso em 12/08/2018). 

  

    Para as marcas, o Spotify é um serviço de extrema importância, porque é possível mapear 

a impactar seu público – alvo de maneira muito assertiva. Dados além dos hábitos de 

consumo e comportamento citados acima, é também muito fácil mapear a idade e gênero 

dos usuários que deseja atingir e até o idioma que este usuário gosta de ouvir ou tem apreço. 

O Spotify também proporciona uma enorme segmentação através do seu algoritmo, citado 

acima, e de sua análise de dados do usuário que ficam armazenados no Big Data da empresa. 

Os usuários da plataforma são extremamente ativos passando em média 2 horas do dia 

utilizando os serviços. 

 

     Pensando em todos esses mapeamentos e estudos sobre seus usuários o Spotify 

proporciona para as marcas diversas formas de mídia para as marcas anunciarem seus 

produtos e serviços dentro da plataforma, fazendo com que a marca atinja de forma mais 

assertiva seu público-alvo que está dento da plataforma. 

 

Mídia: O Spotify comercializa 7 formas de anúncios diferentes para empresas que queira 

anunciar dentro da plataforma. Estas 7 formas diferentes são divididas em 4 macro formatos: 

Áudio, Vídeo, Display e Patrocínio. 

 

- Áudio 

       
     Os anúncios de áudio são de no máximo 30 segundos e são veiculados entre as faixas 

enquanto os usuários escutam música, Além do áudio, a sua marca também tem um banner 

associado clicável (no lugar da arte da capa), aumentando os acessos para a URL de destino. 

Este tipo de anuncio funcionas nestas plataformas: Celular, tablet, desktop, web, 

PlayStation®, Chromecast e algumas TVs conectadas. 

  

 

- Vídeo 

 

        Sessão Patrocinada: o usuário tem como recompensa 30 minutos de música sem 

anúncios se assistir ao vídeo de no máximo 30 segundos da marca. Os usuários só recebem 

a oferta da Sessão Patrocinada se o aplicativo estiver aberto na tela, quando começam a ouvir 

ou se já estão ouvindo música em seus dispositivos móveis. Depois de assistir à mensagem 

em vídeo, um banner clicável é exibido para iniciar a sessão de 30 minutos de música sem 

anúncios. Este tipo de anúncio funciona apenas nas plataformas de dispositivos móveis 

 

     - Video Takeover: O vídeo da marca aparece no meio da página. Todos os vídeos no 

Spotify têm garantia de visualização HAVOC (ouvido e visualizado até o final por uma 

pessoa de verdade). Com o Video Takeover, a mensagem do vídeo é apresentada aos 

usuários entre músicas e inclui um banner clicável ao final. A plataformas para este anúncio 

são aplicativos móveis e desktop. 

 

- Display 
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       O overlay é quando o usuário entra no aplicativo aparece uma mensagem/banner da 

marca, o qual é é imersivo e clicável e direciona os usuários para sua URL de destino. Como 

no vídeo takeover as plataformas disponíveis para este anúncio são aplicativos móveis e 

desktop. 

        

      - Homepage Takeover: o banner da marca fica por 24 horas sobre a página Navegar do 

Spotify. O Homepage Takeover é clicável e compatível com rich media, permitindo que as 

marcas adicionem elementos interativos para atrair ainda mais a atenção do usuário. Este 

anúncio é compatível apenas com desktop. 

        

      - Leaderboard: O banner da marca será exibido por 30 segundos. Os anúncios de display 

Leaderboard são clicáveis e só são apresentados quando o Spotify é o aplicativo 

predominante na tela. Esta forma de anúncio só funciona em desktop e web player 

 

- Patrocínio 

      - Sponsored Playlist: É uma playlist criada pelo Spotify patrocinada pela marca.  A 

marca tem um lugar de destaque dentro da playlist, podendo interagir com os usuários por 

meio de mensagens de áudio e vídeo em cada intervalo comercial. As playlists do Spotify 

possuem público fiel, e o patrocínio na playlist relaciona a marca com o público da lista. 

Esta forma de anúncio funcionas em todos os aplicativos móveis e desktop. 
 

Todos estes formatos diferentes de anúncios e também plataformas que cada um consegue atuar, 

deixa claro que o Spotify oferece uma forma de anúncio para cada público e a plataforma que cada 

público reage melhor e de forma mais engajada. São diversos formatos que a marca pode escolher 

e impactar de forma muito mais assertiva seu público. 

 

Conclusão: Após esta análise e pesquisa sobre a empresa de serviços de streaming de músicas o 

SPOTIFY, é possível obter algumas conclusões, como as pessoas vem ouvindo música de formas 

diferentes, os dados/big data, são importantes no mundo de hoje, como cada formato de mídia 

impacta de uma forma diferente entre outros pontos. 

 

    Após este trabalho, fica claro como a indústria musical vem sendo modificada ao longo dos anos, 

com a mídia online ultrapassando a física, algo inimaginável há tempos atrás. Com os serviços de 

streaming fazendo o papel das gravadoras. ou seja, o que é bom tem que estar nos streamings, 

caso contrário, perderá grande parte do público que está conectado todo dia na internet. Ficou 

claro também, que a empresa enfrenta grandes obstáculos para resolver a questão do dinheiro que 

precisa repassar para as gravadoras e artistas. Mesmo com números significativos ano após ano a 

empresa ainda apresenta um grande prejuízo e precisa urgentemente encontrar uma forma melhor 

de rentabilizar seu serviço, através dos clientes, espaços comerciais e negociação com gravadoras, 

pois a maior parte do seu lucro é direcionado ao pagamento de gravadoras e royalties. 

 

    Esta pesquisa, também deixou claro como análise de dados e big data são importantes para 

qualquer empresa no mundo de hoje. Pois essa análise de dados faz com que a empresa saiba como 

seu público alvo interage com seu serviço ou produto, o que ele almeja e qual são seus anseios. 

Isso também facilita como engajar e impactar seu cliente da forma mais correta e assertiva, 

oferecendo para ele o que ele ainda não sabe que quer. Através da análise de dados foi possível a 

empresa perceber que precisava agir e criar formatos publicitários diferentes para as marcas que 
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anunciarem dentro do Spotify pudessem atingir de forma melhor seu público alvo e transmitir sua 

mensagem assertivamente. Cada formato tem uma plataforma que atua e um tempo especifico 

que fica a mostra. 

 

     Finalizando, é possível concluir que o Spotify é uma empresa revolucionária pois transformou a 

forma com que as pessoas escutam música hoje em dia. Naturalmente deverá crescer ainda mais 

nos próximos anos, mas que precisa encontrar a forma ideal de rentabilizar seu negócio.  
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RESUMO 
Este artigo refere-se à uma análise do material publicitário elaborado para 

repercussão da iniciativa advinda da colaboração entre uma empresa do ramo privado com 

uma organização não governamental (ONG), iniciativa esta que visa o auxílio à países 

subdesenvolvidos cuja população vive sujeita à um contexto de crise hídrica, posto que este 

auxílio é proveniente do repasse de lucros obtidos na comercialização de produtos 

exclusivos. 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; Stella Artois; Water.org; análise textual e visual. 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Como uma empresa de cerveja ajuda no esforço para erradicar a crise hídrica 

mundial? 

A organização sem fins lucrativos norte-americana Water.org cofundada pelo ator 

Matt Damon e pelo filantropo Gary White desempenha há 25 anos um esforço para cumprir 

sua missão principal: garantir acesso à água limpa e boas condições sanitárias para a 

população de 13 diferentes países subdesenvolvidos (como Índia, México, Filipinas etc.). 

Mais do que caridade, a Water.org tem como filosofia a criação de soluções sustentáveis a 

longo prazo para pessoas em necessidade, um exemplo disso é o projeto WaterCredit que 

possibilita o acesso a boas condições de saneamento em âmbito domiciliar por intermédio 

de pequenos e acessíveis empréstimos. A organização acredita em algo maior do que suprir 

uma necessidade, sendo que o acesso à água limpa e potável é a chave para o futuro de 

comunidades e a semente de esperança e saúde para a sociedade.  (Portal Water.org, 2018) 

Em 2015, a Water.org fechou uma parceria com a Stella Artois, marca de cerveja 

pertencente à empresa multinacional belgo-brasileira Anheuser-Bush Inbev. A parceria 

consistiria de uma campanha global constituída pelo repasse de uma porcentagem do lucro 
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obtido pela Stella Artois (na venda de produtos exclusivos) para a Water.org que seriam 

usados pela ONG para fornecimento de recursos hídricos às comunidades mapeadas pelo 

globo. A iniciativa da campanha foi elaborada pela agência Mother de Londres, com o título 

‘’Buy a Lady a Drink’’, sendo que o estágio inicial da campanha beneficiava apenas 

mulheres residentes dos países subdesenvolvidos amparados pela Water.Org. 

Para a campanha foi elaborado um diversificado conteúdo publicitário e a tônica do 

presente artigo é uma análise dos elementos visuais e textuais presentes em algumas das 

peças que compuseram esse material de divulgação, para que seja possível estabelecer um 

paralelo entre a campanha e a realidade de escassez de água à ser combatido. 

Figura 1 – Hotsite Stella Artois 

 

 (Https://www.stellaartois.com.br/1-calice-5-anos) 

Em primeiro plano, três cálices são exibidos com o logo da Stella Artois ao centro, e 

ilustrações em seu redor, que atribuem ao cálice exclusividade. As ilustrações variam para cada 

cálice, sendo que cada país (México, Filipinas e Índia) beneficiado pela campanha possui uma 

ilustração própria elaborada por um artista nativo. 

Ao fundo tem-se ilustrações abstratas, de cores vivas e chamativas, com diversos tons de 

azul, ilustrando um processo precário de obtenção da água potável sendo que as ilustrações variam 

na forma de representação individual.  

Os textos em caixa alta de cor azul escuro posicionados nos cantos inferiores, esquerdo e 

direito respectivamente, apontam que a obtenção de uma unidade do cálice edição limitada 

permite a doação de um valor específico (U$ 3,13) para a fundação Water.org, que auxiliará no 

fornecimento de água potável para uma pessoa pelo período de 5 anos, além de explicitar a 

efetividade da ação dessa campanha, visto que expõe o número de pessoas positivamente afetadas 

pela causa, que supera 1 milhão. 

A peça veiculada no site principal da Stella Artois ainda possibilita um redirecionamento 

para a compra do produto ao clicar no botão indicado com o texto ‘’Compre Aqui’’, em banner 

vermelho, cor comum ao rótulo da Stella Artois e que desparta a atenção do visitante do site. 
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Figura 2 – Vídeo - Leave a Mark with Matt Damon and Stella Artois | Buy a Lady a Drink 

  

 (https://www.youtube.com/watch?v=AEtJNMGa8fE) 

 

O comercial produzido em 2016 dirigido por Bob Partington e Tim Brown (veiculado pela 

agência de comunicação Mother) mostra inicialmente um ‘’zootropo’’ (objeto que rotaciona em 

seu próprio eixo) localizado no centro de uma sala branca e com janelas, composto de 384 cálices 

de vidro da Stella Artois 

O porta-voz da ONG Water.org Matt Damon se aproxima desse zootropo e fala 

diretamente para a câmera sobre a ideia por trás da campanha, e como a compra de um cálice, 

objeto comum para a maioria das pessoas, pode transformar a vida de milhares de mulheres que 

enfrentam longas jornadas para obter água limpa.  

Enquanto Damon fala, uma trilha original toca ao fundo e a câmera volta a focar no 

zootropo, onde se inicia uma história animada por figuras pintadas no vidro dos cálices, e a 

narração do porta-voz da campanha explica sobre como o acesso à água limpa permite que uma 

mulher tenha acesso à educação e até mesmo possa sair para dançar. 

A nota do editor manifesta que o principal objetivo desse comercial era de contar uma 

história fluida, que serviria como uma espécie de ‘’livro de terceira dimensão’’ pare reforçar o 

conceito da campanha. 
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Figura 3 – Hotsite Stella Artois 

 

(https://www.stellaartois.com.br/images/tiles.jpg) 

O conjunto de 4 imagens foi veiculado no site da Stella Artois e mostra o impacto positivo 

(proveniente da ação ‘’Buy a Lady a Drink’’) na vida de pessoas dos países beneficiados pela 

campanha. 

A imagem no canto esquerdo superior mostra uma mulher bebendo água limpa 

proveniente de uma torneira, a imagem do canto superior direito apresenta uma mulher 

costurando, de vestido vermelho e com um lenço preto na cabeça, sentada em uma mesa próxima 

à uma parede pintada de roxo. 

No canto inferior esquerdo, a imagem exibe uma mulher aparentemente idosa, vestida 

com trajes em diferentes tons de laranja e com detalhes verdes, cozinhando, próxima à uma 

prateleira com potes e utensílios. 

A imagem do canto inferior direito retrata um grupo de mulheres com trajes característicos 

em diferentes cores (vermelho, amarelo, bege) observando obras feitas no papel e colocadas no 

chão. Uma mulher com traje azul claro gesticula e atenta para uma obra específica. 
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Figura  4 – Vídeo - The Wait for Water | Water.org & Stella Artois 

    

   

 (https://www.youtube.com/watch?v=9hEwOoBKD80) 

 

O vídeo inicia com o ator e vice-presidente da ONG Water.org Matt Damon olhando 

diretamente para a câmera, e falando sobre como o acesso à água limpa é algo corriqueiro para 

nós.   

                           

 

 

 

 

 

 

A próxima cena exibe uma mulher sentada a mesa de um restaurante, que requisita um 

copo d´água ao garçom. Conseguinte, temos uma mulher que diz para outra pessoa que está de 

costas que de um quarto no hotel para que possa tomar banho, e sequencialmente é mostrado 

https://www.youtube.com/watch?v=9hEwOoBKD80
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outra mulher no mesmo local do restaurante ocupada pela primeira cliente, pedindo ao garçom 

que está de costas, por um copo d’água. 

 

                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma trilha sonora original e apreensiva começa a ganhar ímpeto, e o vídeo corta para um 

fundo branco, que após alguns segundos exibe um texto em azul marinho e dizendo ‘’Mas o que 

acontece quando fazemos as pessoas esperarem, ’’ e após um breve intervalo, um texto em cor 

prata e em fonte menor surge logo embaixo complementando o texto azul marinho, com a escrita 

‘’até seis horas por água’’?  
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 Então, são exibidas diversas cenas de pessoas, de diferentes nacionalidades, em 

restaurantes e hotéis, que ao terem seu pedido por água potável e limpa negado reagem com 

espanto e perplexidade, ainda mais quando lhes é informado o tempo de espera para que a água 

seja oferecida: 6 horas, sendo que alguns clientes indignados pedem por explicações, clamando 

pelos gerentes de estabelecimentos e até mesmo ameaçando deixar o local.  

 

 

                 

 

 

 

Finalmente, Matt Damon até então passivo observador do experimento social gravado 

através de câmeras, surpreende em um primeiro momento duas das clientes mostradas 

anteriormente, aparecendo em televisores posicionados nos estabelecimentos. As clientes, uma 

em um restaurante, e outra em um hotel, se mostram surpresas à aparição de Damon, que por sua 

vez diz que é difícil para nós imaginar como é viver sem a água, mas atenta que esta é uma realidade 

para 663 milhões de pessoas que vivem em países subdesenvolvidos, e que gastam até seis horas 

por dia apenas para coletar água. 
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Enquanto Damon faz seu discurso vemos cena de uma garota negra, andando descalça em 

uma estrada de terra em local aparentemente remoto, vestindo saia azul e uma blusa amarelo-

claro carregando na cabeça uma espécie de galão para reservar água. Em sequência, é mostrado 

brevemente uma mulher negra com vestimenta simples, composta de trajes azuis e vermelhos e 

com uma maquiagem característica indiana (‘’bindi’’). Ela está caminhando, e carrega consigo um 

recipiente de cor metálica. A garota mostrada anteriormente volta a aparecer, agora no leito de 

um rio com água turva coletando água para seu galão. 

 

 

 

 

  

  

Subsequentemente, a mulher mostrada anteriormente caminhando agora têm seu rosto 

focalizado enquanto ao fundo Damon questiona se o ouvinte de sua mensagem conseguiria 

imaginar como é viver a adversa situação que é retratada, e prossegue manifestando sobre como 

pessoas são privadas por exemplo do estudo, visto que passam tanto tempo na jornada para 

obtenção de um recurso tão básico como a água. Nesse instante é exibida a reação de um cliente 

que fora mostrado anteriormente, agora sentado à mesa do restaurante lacrimejando ao assistir o 

vídeo no televisor. 
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 Ao fim da mensagem de Matt Damon, são apresentados depoimentos dos clientes que 

participaram do experimento social, refletindo de forma comovida sobre a dificuldade que outras 

pessoas vivem, e como essa situação é um problema real na sociedade atual, apesar de tão distante 

de nossa realidade. 

  

Um fundo branco volta a surgir, agora com uma nova trilha original, calma e de teor 

esperançoso, onde é mostrado um texto em cor azul marinho que se lê ‘’por meio da nossa 

parceria, já ajudamos mais de 1 milhão de pessoas a ter acesso a água potável. Em questão de 

segundos, abaixo do texto azul é exibido um texto de cor cinza em fonte menor dizendo que muitas 

outras pessoas podem ser ajudadas. 



198 

 

  Por fim, tem-se disposto ao centro da cena um desses cálices exclusivos, com a escrita em 

azul em caixa alta ‘’1 cálice = 5 anos de água potável doadas’’, a tônica da campanha. 

 

 

Ao fundo do cálice, ilustrações abstratas ao em diferentes tonalidades de azul saindo de 

vasos e recipientes desenhados em verde claro, além de ilustrações de peixes vermelhos, e 

representações de mulheres em diferentes tons de azul e vermelho. Têm-se no canto inferior 

esquerdo o site da campanha ‘’www.1calice5anos.com.br’’, e logo abaixo o logo da water.org, 

enquanto no canto inferior direito temos parte do logo da Stella Artois. 

 

Peça 5 – Variação da Campanha 

 

  

(https://leedstalkspr.files.wordpress.com/2017/06/stella.png) 
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 Na foto, temos desfocado ao fundo o zootropo utilizado no comercial ‘’Leave a Mark’’, 

divulgado pela própria Stella Artois em seu canal do Youtube, e em primeiro plano a direita aparece 

um texto em inglês na cor preta, que se traduz para ‘’Seja a geração que ajudou a erradicar e acabar 

com a crise hídrica global’’ 

Á esquerda, uma embalagem de cervejas com um recorte no topo, onde observa-se o topo 

das garrafas, ilustrado com uma pequena gota azul. Na embalagem tem-se o logo da Stella Artois 

e um texto em inglês e de cor cinza logo abaixo que traduz para ‘’ajude a acabar com a crise hídrica 

global’’.  

Um texto menor, logo abaixo, de cor azul clara diz que a compra da embalagem edição 

limitada que contém 6 garrafas de cerveja resultará em 6 meses de água potável para um indivíduo, 

sendo que essa consequência é esclarecida por um texto centralizado e inferior a embalagem, em 

cinza escuro, que explica o repasse de parte do lucro obtido (£0,47) pela Stella Artois (na venda da 

embalagem exclusiva) para a ONG Water.org. 

Considerações Finais  

 Embora não seja a solução definitiva para erradicar a grande adversidade que é o 

difícil acesso à água limpa, que afeta grande parte da população mundial, não há dúvidas de 

que a campanha ‘’Buy a Lady a Drink’’ é uma ação importante no que se diz respeito ao 

auxílio de pessoas que vivem em condições adversas no mundo em desenvolvimento. Essa 

importância é comprovada através de números, visto que desde 2015, ano de início da 

campanha global, a Stella Artois repassou aproximadamente US$ 8 milhões para a 

Water.org como suporte para a missão, além disso, quase meio milhão de cálices foram 

comprados pelos consumidores no intuito de assistir outras pessoas ao redor do mundo a ter 

acesso à água potável. (Portal Stella Artois,2018) 

 É notório ressaltar que a campanha foi permeada por grande ação publicitária, sendo 

que o material de comunicação é composto por conteúdo filmes para TV, peças para “OOH” 

e outras mídias digitais. 

 Dentre as peças existentes, o presente artigo ressaltou aquelas que exibiam 

características marcantes da iniciativa, como por exemplo a variedade de detalhes presentes  

ao fundo dos cálices de edição limitada nas propagandas do site principal da Stella Artois, 

(cálices estes que se configuram como produto fundamental da campanha e principal fonte 

de lucro à ser repassado para a iniciativa), a diversidade cultural apresentada no material que 

foi divulgado neste mesmo site, exibindo diferentes indivíduos de diferentes etnias que são 

beneficiados pela ação, e além disso os vídeos selecionados também apresentaram traços 

notáveis, posto que em “Leave a Mark with Matt Damon” temos uma demonstração do ideal 
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da campanha feita de maneira criativa e instigante, vide o efeito criado pelo movimento de 

rotação dos cálices. 

Percebe-se que o anseio da iniciativa se caracteriza efetivamente na distribuição das 

horas gastas no árduo processo de obtenção de água limpa, uma realidade para milhões de 

pessoas, em atividades que sejam voltadas ao bem-estar e desenvolvimento social do 

indivíduo, tendo em mente que esta possibilidade de readequação do tempo só existe por 

intermédio do amparo que é promovido pela eficaz iniciativa em questão. 

 

Aliada à empresa Stella Artois no projeto, a organização não governamental 

Water.org atua em precisamente 13 (treze) países, sendo 5 (cinco) do continente africano 

(Etiópia, Uganda, Gana, Quénia e Tanzânia), 5 (cinco) do continente asiático (Bangladesh, 

Filipinas, Camboja, Índia e Indonésia), e 3 (três) latino-americanos (Brasil, Honduras e 

Peru). (Portal Water.org, 2018).  

Em determinado momento do processo de elaboração deste artigo, deparamo-nos 

com dúvidas acerca da credibilidade do projeto, no que concerne ao destino dos recursos 

arrecadados. Tais incertezas foram prontamente sanadas, quando vimos que a ONG 

mantém uma classificação de 4 estrelas no Charity Navigator, que atende aos Padrões de 

Solicitações de Caridade da Council of Better Business Bureaus, e detém o selo de 

excelência de "Melhor da América", justificando seu prestígio e reputação dentre as 

organizações não governamentais, visto que das milhares de instituições de caridade que 

atuam nos Estados Unidos hoje, menos de cinco por cento cumprem ou excedem esses 

padrões e, desses, menos de dois por cento receberam esse selo. (Portal Stella Artois, 

2018).  

Sem dúvida a parceria entre Stella Artois e Water.org firma-se com um objetivo de 

extrema grandeza e relevância mundial, porém é possível também argumentar sobre como 

esse apelo por uma causa social por parte de uma empresa privada atribui à Stella Artois 

uma autêntica identidade de marca, onde esta ultrapassa os padrões de valores corriqueiros 

no segmento, e começa a se fundamentar  como algo maior do que uma mera opção de 

bebida alcoólica a ser escolhida, mas sim como uma legítima inovadora, posto os ideais 

altruístas que alicercearam a campanha como um todo.  

Dessa forma, tendo em mente o repasse de uma fração do dinheiro obtido com a 

venda dos produtos exclusivos da campanha, a Stella Artois manifesta preocupação para 

com a situação de crise hídrica mundial, e ao abdicar de parte do lucro financeiro obtido, se 

mostra ávida pelo surgimento do que se constitui como um verdadeiro “lucro social”. 
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Porque a água é o caminho para quebrar o ciclo da pobreza e alcançar a igualdade 

global, além de tornar possível um futuro melhor para todos. É para isso que a Water.org 

existe: para transformar essa visão – água potável e a dignidade de um banheiro para todos- 

em uma realidade. (Portal Stella Artois, 2018). 
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AS ERAS DO MARKETING E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS – MARKETING 3.0 E 4.0 

Raquel Alves Godoi (IC) e Rogério Aparecido Martins (Orientador)  

Apoio:PIVIC Mackenzie 

 

RESUMO 

Analisamos a atual transição entre o Marketing 3.0 e o Marketing 4.0, com base nas 
definições teóricas dos autores Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Seiawan, sob o 
ponto de vista mercadológico, que envolve a história, o comportamento e a cultura de 
compra, influenciando diretamente as empresas e o mercado. É de suma importância que 
o atual profissional de marketing apoie as suas estratégias no mercado e público-alvo, 
mas, considerando, principalmente o espaço-tempo em que elas serão inseridas. As 
diferenças comportamentais, mudanças no cenário econômico, político e cultural afetam 
diretamente nas decisões do consumidor; além dos fatores regionais que são influentes na 
tomada de decisão, e que devem ser considerados na implementação de cada estratégia 
e campanha publicitária. Esta pesquisa explora os principais conceitos que mapeiam a Era 
3.0 e a Era 4.0 com exemplos e referências recentes sobre a atuação das empresas e 
grandes players no mercado, apresentando as tendências e soluções de marketing 
voltados para o novo consumidor. Além disso, alguns temas são discutidos sobre o que 
podemos esperar para os próximos anos em relação à maneira de entender os pontos de 
contato do consumidor, as oportunidades de mercado e como impactar os usuários de 
forma autêntica dentro do contexto digital. 

Palavras-chave: Eras do marketing. Evoluções mercadológicas. Transformações sociais.  

ABSTRACT 

We analyze the current transition from Marketing 3.0 to Marketing 4.0 based on the 
theoretical definitions of the authors Philip Kotler, Hermawan Kartajaya e Iwan Seiawan 
from a marketing standpoint, which involves the history, the behavior and the culture of 
consumption, what directly influences the companies and the market. It is critical that the 
modern marketing professional bases their strategies on the market and their target market 
especially regarding the geographic location and time which they are inserted. The 
behavioral differences, changes in the economy, politics and culture affect consumer 
decisions, including all regional factors which are influential in decision-making, and should 
be considered in the implementation of each strategy and advertising campaign. This 
research explores key concepts that describe the 3.0 and the 4.0 eras with recent examples 
and references on the performance of companies and large players in the market, showing 
trends and marketing solutions in accordance with the new consumer. Some topics are 
about what we can expect for the next few years from the way we understand the points of 
contact of the consumer, market opportunities and how to impact user with authenticity from 
the digital perspective. 

Keywords: Marketing eras. Market evolutions. Social transformations. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas que estão na mente do consumidor são as que visualizam 

oportunidades e desenvolvem um marketing de relacionamento, colaborativo 

(empowerment do consumidor), diferenciação autêntica, enfim, que exercem o 

marketing com inteligência de mercado e que oferecem oportunidades ao consumidor, 

para que juntos possam construir e fortalecer a marca no mercado. 

Com isso, o desafio das marcas está na produção de inovação, diferenciação e 

criatividade de acordo com as tendências, tecnologia e mudança de comportamento 

do consumidor nas evoluções do marketing. Assim, se uma empresa não está 

preparada para esse desafio, ela corre um grande risco de se tornar obsoleta. 

Portanto, o marketing evoluiu. Na primeira fase, o marketing era orientado 

pela transação, concentrava-se em como efetuar a venda. Na segunda 

fase, o marketing tornou-se orientado pelo relacionamento – como fazer 

o consumidor voltar e comprar mais. Na terceira fase, convida os 

consumidores a participar do desenvolvimento de produtos da empresa e 

de suas comunicações. (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010. 

Marketing 3.0). 

Apenas como ponto-histórico, o contexto do Marketing 1.0 está completamente 

atrelado à Revolução Industrial (século XVIII), que foi o principal estímulo e facilitador 

na produção de bens de consumo funcionais e em massa, como também proporcionou 

o crescimento de concorrência em todos os mercados. Essa Era é reconhecida pelo 

foco no desenvolvimento de produtos; em que o consumidor precisava se adaptar ao 

produto. 

Em um segundo momento, no Marketing 2.0, o conceito de diferenciação é 

explorado no contexto mercadológico, e o consumidor já começa a ser visto como foco 

de negócio. O consumidor encontra-se rodeado de informações, produtos, marcas e 

serviços; assim, as empresas com o apoio da tecnologia da informação, se destacam 

pelo relacionamento com o cliente e a diferenciação de seus produtos/serviços, que 

são os pontos-chaves exercidos nesta Era.  

O foco deste trabalho está atrelado ao contexto do marketing 3.0 para o 4.0, sendo 

que o primeiro representa uma Era voltada aos valores. Nessa Era, o reconhecimento 

do consumidor como um ser humano pleno, com coração, mente e espírito faz com 

que as empresas se preocupem em proporcionar experiências e transformações para 

ele, onde o objetivo comum está em fazer do mundo um lugar melhor. 

Já o Marketing 4.0 - que será aprofundado nesta pesquisa - diz respeito ao mundo 

estar cada vez mais conectado (transição do marketing tradicional para o digital). O 
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consumidor, por sua vez, impactado por inúmeros estímulos, torna o desafio de 

persuasão cada vez mais difícil de ser realizado com sucesso pelas empresas. 

O comportamento do consumidor, por conta do efeito do digital, mudou; ele é 

imediatista, e não olha mais para a publicidade (a internet deu a ele a opção de ver ou 

não), a internet não é invasiva como a televisão e rádio por exemplo. Na rede, o 

consumidor olha apenas para aquilo que o interessa, e ainda que apareçam três ou 

quatro propagandas enquanto ele navega, inconscientemente ele as ignora. 

Mediante a todo o cenário mercadológico descrito, esse projeto pretende analisar 

e desenvolver insights e estratégias para que as empresas se posicionem neste novo 

mercado. 

 

2. A ERA DO MARKETING 3.0 

2.1 Os conceitos por trás da Era 

Antes de nos aprofundarmos na Era 3.0 é importante entendermos os dois 

propulsores que marcaram o surgimento do marketing moderno (2.0):  o início da 

década de 90 e a necessidade de geração de demanda. Os consumidores passaram 

a ter acesso à rede e assim se tornaram pessoas conectadas e consequentemente, 

bem informadas. Com isso as empresas começaram a desenvolver estratégias de 

gestão de marca e diferenciação, com o intuito de agregar valor à marca, investindo, 

sobremaneira, em um marketing experimental e emocional. No que antes o foco era a 

produção em massa (1.0), o foco passou a ser o consumidor como alguém com 

necessidades específicas e que precisa enxergar o valor de uma marca para se 

envolver com ela. 

Isso nos faz relembrar dos conceitos de USP, ESP e XSP (Worthington. apud 

GABRIEL, 2010: 78) que bem caracterizam as transformações no ambiente de 

marketing. No Unique Selling Proposition (USP) as empresas construíam suas marcas 

de acordo com as características e funcionalidades de seus produtos, onde o objetivo 

era atingir a população em massa - a televisão como mídia principal de divulgação. 

Quando os atributos não são mais suficientes e o consumidor se torna um usuário 

tecnológico, que faz comparações de produtos, surge o Emotional Selling Proposition 

(ESP) em que para atrair o consumidor as marcas começam a trazer um 

posicionamento emocional, um benefício mais amplo; é o caso da Coca-Cola por 

exemplo que passou a vender “felicidade”, e a Kopenhagen, “presentes”.  

Já a proposta do Experiential Selling Proposition (XSP) é que as empresas, além 

de atrelar os seus produtos à emoção, sejam capazes de proporcionar experiência aos 

consumidores, desde o relacionamento dia-a-dia (atendimento, pós-venda, CRM) até 
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campanhas e eventos que aproximem o contato com a marca. Um exemplo disso foi a 

Casa Pantene, um espaço com programação gratuita na Av. Paulista que ofereceu em 

Agosto/17 cursos de beleza, espaço gastronômico e aulas esportivas com o intuito de 

incentivar a beleza da mulher brasileira. O Viva Nivea (com o slogan “Música para sentir 

na pele”) é um outro exemplo de projeto criado para proporcionar experiências - com 

shows gratuitos em várias capitais do país. 

O Marketing 3.0 surge exatamente nesse cenário, mas impulsionado por 

basicamente 3 mudanças: colaboração, marketing cultural e autorrealização. 

2.1.1 Colaboração 

A globalização com o desenvolvimento da tecnologia trouxe inovações e a 

integração entre os países, fazendo com que os padrões de uma sociedade não mais 

sejam moldados por uma tendência local ou nacional, mas ditados por conceitos e 

corporações de presença global. Isso também proporcionou o estreitamento entre a 

relação empresa-cliente, já que ambos se apresentam no meio digital; porém a 

ascensão das mídias sociais também permitiu que o consumidor se tornasse 

expressivo e colaborativo. Nas mídias, os usuários podem compartilhar notícias, 

opiniões e ideias, além de serem adeptos também a cocriação de produtos e serviços 

- através de mídias colaborativas (de fonte aberta). 

A decisão de compra vai além das funcionalidades e características do produto, 

mas está completamente relacionado no quanto a marca atinge a mente, espírito e 

coração do consumidor. O fato de que os consumidores confiam mais no “boca a boca” 

é uma demonstração do quanto eles se importam em consumir marcas que já 

trouxeram uma experiência qualitativa para alguém. 

“Marketing 3.0 é a Era da comunicação horizontal, em que o controle vertical não 

funcionará. Apenas a honestidade, a originalidade e a autenticidade funcionarão.” 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p.44). Neste contexto, a imagem da marca 

não é construída apenas pela empresa, e o profissional de marketing precisa usar essa 

“arma” a seu favor, deixando que os consumidores façam o marketing por você. Para 

isso as empresas precisam transparecer sua identidade - o seu DNA - e seu 

posicionamento em todo o mercado, sem abrir mão de exibir uma diferenciação 

autêntica e integridade. A marca precisa estar atenta e seguir fielmente os itens 

mencionados, pois uma experiência ruim pode prejudicar a sua credibilidade 

mundialmente em poucos minutos, e consequentemente repelir potenciais 

compradores. 

Segundo Kotler (2010, p.37) “Para ter sucesso, as empresas precisam entender 

que os consumidores apreciam cada vez mais a cocriação, a ‘comunização’ e o 

desenvolvimento da personalidade da marca”. Empresas como o Carrefour se 
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apropriaram dessa tendência ao desenvolver o projeto Cuca em que as gestoras do lar 

tem a liberdade de interagir com a empresa, dar sugestões e propor melhorias; elas 

tem uma área e total suporte para serem ouvidas, sendo tratadas como consultoras 

em busca do melhor preço, qualidade, atendimento, responsabilidade social e 

ambiental e etc. 

Esse case só afirma o quanto o Carrefour valoriza a inteligência dos consumidores 

e estimula a comunização, entendendo que eles são os que possuem maior expertise 

em fazer compras e colocando-os na frente da comunicação.  

2.1.2 Marketing cultural e social 

Consequentemente o marketing cultural também é um dos pilares desta Era, pois 

os cidadãos globais começam a ter preferência por marcas culturais, que se 

preocupam com as questões sociais, econômicas e ambientais da sociedade; 

criticando, por sua vez, marcas que geram algum impacto negativo na vida das 

pessoas. 

No marketing 3.0 as empresas precisam apresentar uma proposta de valor que 

traga alguma transformação na perspectiva do consumidor. As ideias e ideais precisam 

ser revolucionários, e Kotler (2010) indica que isso requer a habilidade de previsão 

estratégica. Além disso, os valores das empresas precisam ser bem definidos e claros 

para todos os seus stakeholders, até porque quando os valores são bem firmados há 

uma melhora na lealdade dos próprios funcionários, pois eles ficam mais dispostos a 

honrar com os compromissos sociais da empresa. 

Uma empresa que não leva a sério suas crenças e valores, pode rapidamente 

perder a credibilidade em toda a cadeia; e, basicamente podemos resumir isso na 

construção de uma má reputação. 

Além disso, o marketing 3.0 estimula práticas de sustentabilidade; o consumidor 

não se importa em pagar mais caro por um produto de alto valor agregado, pois ele 

mesmo acaba “compensando” esse gasto consumindo outros produtos mais baratos 

de outros segmentos com menor valor agregado. Essa polarização do mercado está 

relacionado em alcançar o espírito humano dos consumidores; que se sentem bem em 

usufruir de marcas que se preocupam em fazer o bem. A tendência é enxergada em 

todas as classes sociais, e entendendo isso foi que as grandes corporações buscam 

investir em programas de auxílio aos pobres, é o caso da Coca-Cola, Unilever e outras 

que distribuem seus produtos em regiões rurais e isoladas. Recentemente, em 

setembro de 2016, o Bradesco lançou o serviço de seguro residencial à população 

carente do Rio de Janeiro, um privilégio que antes era apenas para os centros da 

cidade foi incorporado para as comunidades de baixa renda. 
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Hoje, as novas empresas (entrantes e/ou novos mercados) ao elaborar estratégias 

de desenvolvimento de produto, precisam já incorporar práticas que não agridam o 

meio ambiente; contudo, a escassez de recursos naturais torna essa missão difícil, 

mas é uma importante vantagem competitiva, que oferece proposta de valor até 

mesmo para os acionistas e investidores.  

Um outro fator abordado no conceito do marketing 3.0 é o marketing de causas que 

está relacionado com o marketing social; é quando as empresas buscam promover o 

bem-estar da população através de ações e soluções que tragam alguma 

transformação para as pessoas. Apoiar ou fazer parceria com alguma instituição (uma 

ONG, por exemplo) pura e simplesmente como um tipo de filantropia em relações 

públicas já não é mais considerado um diferencial no mercado; as empresas, nesta 

Era, precisam tratar os desafios sociais como um tema dentro do seu plano de negócio 

e ter criatividade para criar e desenvolver projetos que defendam a causa. Temas como 

bem-estar (obesidade, desnutrição, segurança, natureza), prevenção de doenças (e 

epidemias), educação e justiça social (violência doméstica, discriminação, etc.) são 

alguns exemplos de categorias que muitas empresas hoje têm incorporado em suas 

estratégias de marketing. 

Os conceitos que compõem o marketing cultural e social precisam estar no DNA da 

empresa; as pessoas precisam enxergar isso na missão, visão e valores da empresa, 

e trazer, de fato, uma transformação sociocultural. 

2.1.3 Autorrealização 

Neste contexto, a criatividade surge como resposta a problemas sociais; os seres 

humanos colocam os desejos materiais abaixo da autoestima e autorrealização, eles 

buscam o “significado”, não mais o suprimento de alguma necessidade. Assim, a 

escolha por determinada marca ou produto está muito mais relacionada à construção 

de sua própria personalidade criativa, ele quer se sentir “realizado”, não apenas 

“satisfeito”.  Isso nos faz repensar sobre a Teoria da Pirâmide de Maslow, que coloca 

a autorrealização no topo da pirâmide; um bom profissional de marketing é capaz de 

colocar a autorrealização e as necessidades fisiológicas dentro do mesmo pilar.  

Em 2005, Patrícia Regina Nagano escreveu em um artigo que “os consumidores 

estão comprando mais por necessidades hedônicas do que utilitaristas. KARSAKLIAN 

(2000:32) define necessidades utilitaristas como aquelas cogitadas por seu aspecto 

objetivo funcional, enquanto as necessidades hedônicas ou experimentadas são as 

que buscam respostas subjetivas, como prazer, estética, sonhos.” Com isso, podemos 

perceber que essa tendência de compra do consumidor já é de conhecimento público 

há muito tempo. 
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Mas, é preciso entender que o consumidor assume papéis sociais transformadores, 

ele é formador de opinião, ele segue ou cria uma tendência, ele é influenciador, crítico 

e está atento a tudo o que as marcas “ditam”; eles julgam as campanhas e empresas 

que acreditam ser manipuladoras e defendem o que consideram íntegro. 

Atrelado a isso encontramos o conceito de empowerment do consumidor, já que a 

conversa “muitos-para-muitos” é extremamente relevante nessa Era. A motivação em 

ajudar os outros de forma comunitária já deixou de ser uma tendência e é crescente o 

número de empresas que criam plataformas com esse objetivo; é o caso do TripAdvisor 

por exemplo, que oferece aos viajantes categorias completas de avaliações de 

acomodações, lugares e tudo o que é necessário para programação de uma viagem, 

além de servir como um comparador de preços, no site os usuários participam do que 

chamam de uma comunidade global de viajantes. 

Esse conceito de empowerment não deve ser visto apenas do lado de fora da 

empresa, mas principalmente para o primeiro público de qualquer corporação: os seus 

colaboradores. Os funcionários precisam se sentir “parte” de um todo, eles são mais 

fiéis e trabalham melhor se participam de uma rede em que têm autonomia e podem 

fazer a diferença; isso pode ser desenvolvido através de projetos específicos, 

colaborativos e que ofereçam uma oportunidade de moldar o futuro da empresa dentro 

do seu objetivo social. 

Tudo isso nos mostra o quanto essa Era afetou os negócios: os profissionais não 

tem mais controle total sobre sua imagem, pois os consumidores são cada vez mais 

influentes através da expressividade; as marcas, por sua vez precisam entregar ao 

cliente muito mais do que um produto, mas experiências que toquem no seu lado 

espiritual; além de que devem se mostrar cada vez mais sustentáveis e preocupadas 

em fazer o bem a toda uma sociedade. 

 

3. A DISRUPÇÃO DO MARKETING 4.0 

3.1 As mudanças que caracterizaram o início de uma nova Era 

Em todos os aspectos, a mudança para uma comunicação horizontal - já prevista 

na Era 3.0 - tomou um grande impulso, agora não apenas na comunicação, mas 

também nos contextos sociais, políticos e econômicos. No marketing 4.0 as forças 

exclusivas e individuais abrem espaço para a inclusão. 

Novos negócios giram em torno da chamada “economia compartilhada” ou 

“economia colaborativa” que consiste no compartilhamento de recursos (consumidor e 

fornecedor) com o objetivo de fornecer uma solução de baixo custo, alto envolvimento 

e sustentabilidade. Esse novo modelo econômico em sua maioria dispensa 
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intermediários (funcionários, transporte, etc.), isso porque a empresa “fornecedora” é 

apenas a responsável pela plataforma, e nela transitam as duas partes interessadas: 

os prestadores do serviço e os usuários. Não faltam exemplos de como esse negócio 

viralizou nos últimos anos, são casos como Uber, Airbnb, IFood e tantos outros que 

oferecem praticidade e reduzem a responsabilidade civil das empresas. 

Outra mudança de cenário na economia foi a ascensão dos mercados emergentes; 

nos últimos anos o crescimento econômico mundial não está concentrado nas 

potências, mas nos países emergentes; isso é justificado pelo fato dos jovens serem 

cada vez mais produtivos em seus próprios países. Em janeiro deste ano a revista 

Folha divulgou que o Banco Mundial estima o crescimento de 3,1% na economia global 

para 2018 e que grande parte deste crescimento será conduzido por economias 

emergentes, enquanto as economias desenvolvidas devem desacelerar 2,2%. Sem 

dúvida isso influencia na competitividade das empresas, que já não é mais determinada 

pelo tamanho dela; hoje é possível notar que grandes corporações disputam a mesma 

fatia de mercado com start-ups, por exemplo. 

A inclusão do ponto de vista social também foi responsável pelo surgimento da 

nova Era, viver em harmonia apesar das diferenças é o novo lema da sociedade atual. 

A vida em comunidade e o compartilhamento de ideias e ideais virou tendência e a 

sensação de aceitação das minorias, diversidade e empoderamento são práticas que 

promovem valores e moldam os consumidores. O mercado está se direcionando para 

nichos como explica o fenômeno da Cauda Longa de Chris Anderson, em que os 

serviços/produtos/conteúdos segmentados são tão rentáveis quanto os de massa; no 

marketing 4.0, com a ascensão da tecnologia a segmentação se torna primordial, como 

veremos mais adiante. 

Não é novidade que a acessibilidade e o uso constante da internet influenciam 

diretamente na decisão de compra e na vida dos consumidores, segundo a décima 

edição do estudo Cisco Visual Networking Index (VNI), no Brasil “a penetração da 

internet vai alcançar 64% da população [...] em 2019” (Maio, 2015). Além disso, o 

estudo revela que o uso de smartphones pode chegar a 24 bilhões de conexão em 

todo o mundo em 2019 - em 2014 eram 14,2 bilhões. Os termos “mobilidade”, 

“instantâneo” e “poupar tempo” estão enraizados nos usuários, e as marcas que 

entendem e contribuem para isso ganham espaço na mente do consumidor. 

Todas essas mudanças podem ser resumidas em uma palavra: inovação. Ela, que 

é impulsionada pela tecnologia pode ser considerada o “motor do negócio” pois através 

dela é possível levar a acessibilidade de produtos e serviços para o mundo inteiro 

(inclusão), favorecendo dessa forma a engrenagem da economia.  

3.2 Os principais públicos e suas influências 
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 Com as pessoas completamente conectadas e influentes, a confiança nas 

propagandas diminuiu drasticamente. Consumidores informados e que depositam 

credibilidade nas experiências de outros usuários é uma espécie de blindagem contra 

as propagandas enganosas e marcas ruins. Eles vivem em comunidade, e graças à 

tecnologia podem consumir e se conectar com usuários de gostos similares, além de 

avaliarem os serviços e produtos na própria rede - TripAdvisor e Yelp são exemplos de 

plataformas colaborativas com essa finalidade. 

Para o marketing 4.0 os chamados “JMN” sãos os segmentos mais influentes na 

era digital: Jovens, Mulheres e Netizens. 

3.3.1 A Juventude 

A geração jovem é um público muito importante e que merece grande atenção, não 

somente pelo fato de que eles são os profissionais do futuro, mas porque tem se 

mostrado um mercado muito lucrativo. Além de respirarem uma vida digital, são 

entusiastas e muito abertos às novidades, e por isso são considerados “early adopters” 

de produtos e serviços. É um público muito oportuno para lançamento de produtos e 

novos negócios. 

Os jovens experimentam, se arriscam, mas também ditam tendências; e por 

possuírem estilo próprio, certas tendências são fragmentadas e cabe ao profissional 

de marketing se aprofundar nesse segmento e entender qual “comunidade” é mais 

relevante para sua marca. Mas, ao mesmo tempo eles se mostram cada vez mais 

preocupados com o mundo ao seu redor, são antenados às transformações e são bons 

propulsores de mudanças sociais e ambientais. 

Em 2015 a Variety fez uma pesquisa com adolescentes (entre 13 e 18 anos) sobre 

as personalidades mais admiradas entre eles, e não para nossa surpresa 8 de 10 

celebridades eram youtubers. Isso revela o quanto os influenciadores digitais fazem 

parte do dia-a-dia desse público, entender e buscar oportunidades nesse meio é 

significativo. A Page Talent e a Inova Business School divulgou um levantamento em 

Outubro de 2017 apontando que Steve Jobs, Jorge Paulo Lemann e Silvio Santos são 

consideradas as figuras públicas que inspiram os jovens atuais. 

Por se tratar de uma geração amplamente conectada, esperávamos até 

que outros nomes mais ligados ao dia a dia desses jovens aparecessem 

na pesquisa. Isso mostra que essa turma procura para suas carreiras a 

inspiração de pessoas ligadas à inovação, empreendedorismo e sucesso. 

Pretendem aprender algo com eles e que os motivem a trilhar uma carreira 

mais vitoriosa. (COSTA, Manoela. Gerente executiva da Page Talent; 

2017) 
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Em relação às propagandas para esse público, um estudo feito pela Kantar em 

2017 (AdReaction) mostra que a Geração Z (16 a 19 anos) consome mídia online mais 

de 6h/dia e por esse motivo eles desejam ter controle total sobre a exposição à 

publicidade, e se consideram receptivos apenas a 10 segundos de um anúncio. Com 

isso, as marcas precisam encontrar formas cada vez mais criativas e autênticas se 

quiserem atrair a atenção deste target. 

3.3.2 Mulheres 

De fato, as mulheres detêm o poder de escolha, em 2016 uma pesquisa do Ibope 

informou que elas representam 71% da cadeia de consumo do mundo, enquanto os 

homens representam 63%. Isso porque diferentemente dos homens, as mulheres são 

mais pacientes na hora de comprar, costumam pesquisar bastante, questionar, 

comparar ofertas e só por fim optar por um produto. Por outro lado, as mulheres 

possuem prazer no ato de comprar, e se gostam de um produto são grandes 

propulsoras e podem fazer o trabalho “marketing boca a boca” sem receios. A internet 

tem colaborado muito para isso, nela as mulheres encontram um mundo de 

informações e fazem muito uso da conectividade para determinar qual marca ou 

produto trará maior custo-benefício.  

Um dado interessante apontado pela Nielsen é que na compra de produtos das 

categorias cremes para a pele, maquiagem, perfumes, whisky, vodka, vinho, tequila, 

rum, refrigerante alcoólico, cervejas, salgadinho e refrigerante em lata, as mulheres 

são mais fiéis às marcas líderes, mas não hesitam em experimentar outras opções 

conforme o tempo passa (2016). 

Elas são multitarefas, possuem diversas responsabilidades e se dividem nas 

tarefas domésticas, conquistas profissionais, vida social e hobbies; além de serem 

consideradas ótimas administradoras financeiras. Porém, no Brasil, ainda enfrentam 

barreira no mercado profissional, 47% das empresas não têm mulheres na liderança e 

apenas 5,6% do público possuem cargos da diretoria (2016, Nielsen). 

Na sociedade, a figura feminina ganhou um grande espaço, hoje elas são 

autônomas, mais confiantes e buscam igualdade e liberdade em todos os âmbitos. 

Explorando isso vemos muitas propagandas, produtos e serviços voltados 

exclusivamente para elas e esse perfil de empoderamento; com o sucesso do Uber, o 

app Lady Driver trouxe o serviço de forma inspiradora para as mulheres, oferecendo 

segurança e oportunidades de prestação de um serviço em um segmento 

predominantemente masculino. 

São decisoras, ativas, independentes, e sabem manter o equilíbrio nas diversas 

atividades que exercem. Sua grande participação na economia digital tem despertado 

um grande interesse das marcas (dos mais diversos segmentos) e dar a devida 
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atenção para esse target é muito importante, além de estar em constante mudança. É 

necessário estar antenado e conhecer bem os perfis que existem dentro dessa 

segmentação, bem como acompanhar o seu papel na sociedade que tem sido cada 

vez mais representativo. 

3.3.3 Netizens 

“Netizen” é a palavra usada para “internauta”, “cidadão da internet”, eles buscam 

fazer da internet um lugar melhor para todos, defendem que não há fronteiras 

geográficas para a abertura e o compartilhamento na rede. Mas, não é qualquer usuário 

da internet que pode ser considerado um “netizen”, somente aqueles que são 

coletores, críticos e criadores (segmentação de Forrester’s Social Technographics) 

podem se encaixar nessa característica, pois são eles que contribuem para o 

desenvolvimento da internet de forma horizontal. 

Por estarem atrás de um dispositivo, nem sempre revelam suas verdadeiras 

identidades e infelizmente o surgimento de “cyberbullies” e “trolls” é inevitável. Na rede, 

eles criam comunidades que identificam gostos em comum e fazem disso esferas 

altamente confiáveis, no marketing 4.0 “os netizens, ao contrário dos usuários da 

internet em geral, apresentam maior tendência a se tornarem advogados de marcas” 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017. Marketing 4.0). Com isso, eles são 

capazes de defender suas marcas favoritas contra ataques expressivos, e colaboram 

com a divulgação - de forma autêntica -, trazendo mais visibilidade no âmbito social da 

internet. 

Eles contribuem com o conteúdo na rede e possuem um grande número de 

seguidores o que os fazem ser completamente influenciadores no mundo digital, pois 

ditam tendências, opinam sobre marcas e produtos, recomendam, criticam e atraem 

novos usuários.  

Portanto, é de extrema importância que as corporações fiquem atentas à esse 

grupo, porque ao mesmo tempo que podem tornar-se defensores da marca, qualquer 

deslize ou posicionamento que possa ser rejeitado por esse público trará, sem dúvidas, 

grandes consequências para a imagem da empresa no mercado digital. 

 

4. SOLUÇÕES DE MARKETING PARA ESTA E PRÓXIMAS ERAS 

Para reter o consumidor atualmente, é importante que as empresas estejam atentas 

a todos os pontos de mudanças abordados, e como soluções de marketing 

apresentamos alguns tópicos importantes conceituados na Era 4.0 e que se expandem 

para diversos mercados. 

 4.1 Estender pontos de contato 
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 Como o consumidor moderno passa por diversos canais até de fato concluir uma 

compra, as empresas precisam estender os seus pontos de contato de forma a 

percorrer todo o caminho do consumidor. Essa tarefa não é fácil, e exige que o 

departamento de marketing se esforce ao máximo em conhecer os diversos perfis de 

clientes e mapear as jornadas exclusivas de cada tipo de perfil para, assim, oferecer 

as soluções ideais e apresentar a marca em momentos oportunos. 

 Para que isso seja possível, a empresa no mínimo precisa estar presente nos 

principais canais por onde o seu público passa. É importante estar atento também com 

a mídia paga, que pode ser altamente eficaz, mas vimos, que devido ao novo 

comportamento do consumidor, investir em mídia própria (“owned”) pode ser ainda 

mais influente para gerar mídia ganha (“earned”). 

 Saber os momentos certos de utilizar as mídias tradicionais e digitais é outro ponto 

importante a ser considerado na elaboração de um plano para a jornada do 

consumidor. Os meios tradicionais são eficazes com o foco de introduzir um conceito 

(grande alcance na campanha), enquanto os meios digitais por serem altamente 

mensuráveis possibilitam a promoção de resultados específicos e gerar 

engajamento/resposta para a marca.  

Isso deve refletir e mudar a prioridade na re-alocação do investimento em marketing 

já praticado pelas corporações; é necessário determinar quais são os pontos de 

contato mais influentes e direcionar ações e recursos específicos, que sejam claros e 

que sejam minimamente relevantes ao momento que o usuário está. 

Além disso, é preciso pensar no processo de compra completo e acompanhar a 

resposta do público em cada ponto de contato, medindo constantemente as taxas de 

conversão e rejeição para que manutenções e otimizações em todo o processo sejam 

feitas de forma constante. 

4.2 Marketing de comunidade e conteúdo 

Outro fator interessante de se analisar para uma tomada de decisão é o quanto os 

consumidores têm consciência de sua marca, e se possuem, o quanto estariam 

dispostos a recomendá-la (assimilação à apologia). Com as influências externas 

fazendo um papel precursor importante, as empresas precisam tentar administrá-las, 

não as percepções do ponto de vista do consumidor (pois os seus resultados são 

completamente incontroláveis), mas através dos estímulos em conversas sobre a 

marca entre os públicos. Em contrapartida, é preciso estar preparado para esse tipo 

de estímulo pois gera muitos riscos uma vez que o descontentamento e críticas fortes 

podem atingir negativamente a reputação da marca. O marketing de comunidade surge 

nesse cenário, com setores que influenciam de fora, promovendo espaços criativos 
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para o desenvolvimento de conversas que aumentem o engajamento entre marca-

comunidade. 

Nada disso é eficaz se o conteúdo promovido não for relevante para o usuário, e o 

marketing de conteúdo é um forte aliado nessas situações; além da ideia de contribuir 

positivamente com informações adequadas para o cliente, o fato de instigar a 

curiosidade de um público na busca por determinado assunto que vá de encontro com 

a sua marca é uma estratégia interessante e muito utilizada por grandes corporações. 

A distribuição e ampliação desse conteúdo nas redes pode aumentar 

consideravelmente a percepção e defesa da marca pelo consumidor. 

4.3 Experiência do usuário 

Melhorar a experiência do usuário, desde o momento da busca (em sua maior 

parte, online) até a sua visita à uma loja é essencial. O produto estar disponível e 

oferecer um atendimento de qualidade são itens básicos e obrigatórios, mas oferecer 

uma experiência de compra acima das expectativas do consumidor é o que 

determinará a sua atração e afinidade pela marca. 

A experiência do usuário não está somente relacionada à forma como o seu cliente 

vê e interage com o seu produto, e o conceito de User Experience (UX, na sigla em 

inglês) se aplica diretamente aqui: está ligado à todas as experiências que o usuário 

tem com a sua marca. A otimização de funcionalidades, que podem parecer tão 

simples, faz total diferença para que o usuário abrace ou rejeite a sua marca.  

Inicialmente as empresas não só precisam ter presença digital, mas essa presença 

precisa ser de qualidade em todos os sentidos. Quando o usuário busca por algum 

assunto relacionado à empresa/produto é necessário que sejam exibidos anúncios 

relevantes e que o levem à um próximo step (visita ao site, por exemplo). E, ao contrário 

do que muitos pensam a visita ao site não necessariamente pode ser algo bom; se a 

página demorar para carregar, não estiver adaptada para o dispositivo que o usuário 

está utilizando, ou simplesmente não apresentar o conteúdo que o cliente espera 

receber, com certeza a marca perde um cliente potencial e tem um aumento 

significativo na taxa de rejeição em até mesmo outros canais. 

O design do site/loja virtual é importante, mas não é tudo; o conceito de UX vai 

muito mais além; é preciso pensar em todos os pilares dessa composição, como as 

interfaces, funcionalidade, estratégia de conteúdo, tipografia e outros (ver esquema 

abaixo). 

Figura 1 - Áreas da User Experience 
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Além disso as experiências precisam ser contínuas nos múltiplos canais, e o “pós-

compra” precisa ser visto de forma específica que promova o engajamento necessário 

para que os clientes se sintam confortáveis e dispostos à uma recompra. Daí a 

importância do atendimento omnichannel; uma pesquisa da Zendesk apontou que há 

grandes obstáculos que impedem uma experiência positiva entre empresa-cliente, e 

um dos motivos é a alta preocupação das empresas em realizar vendas pelos canais 

de atendimento, ao invés de procurar oferecer soluções integradas que de fato 

promovam uma experiência relevante e duradoura. 

Omnichannel é uma solução integradora que tem como principal característica 

unificar os discursos dos diversos canais de uma empresa, seja no meio on ou off. Com 

um atendimento personalizado o cliente precisa se sentir acolhido e com todo o suporte 

necessário em todas as suas etapas e sempre que tiver em contato direto ou indireto 

com a marca.  

Essa estratégia permite conhecer de perto os diversos perfis de clientes que uma 

empresa possui, quais são os hábitos de consumo de mídia e os comportamentos 

específicos. Uma pesquisa da Salesforce divulgou que os canais de atendimento 

sociais e os de dispositivos móveis são os que mais crescem atualmente; portanto, é 

preciso se distanciar um pouco das plataformas tradicionais e traçar caminhos que 

integrem e fortaleçam cada vez mais os canais de atuação da marca do ponto de vista 

do cliente. 

 4.4 Comunicação humanizada e imagem social 

 Marcas humanizadas são cada vez melhor vistas pela sociedade, tudo isso reflete 

à tendência discutida do Marketing 3.0 e que está muito longe de decair; empresas 

com uma forte imagem social, ambiental e principalmente próxima do consumidor 

transmitem uma imagem confiável para a maioria dos públicos. 

A Samsung em janeiro deste ano demonstrou um bom exemplo disso com o 

anúncio de quatro programas: Samsung Care (serviço de assistência técnica 
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inteligente que oferece treinamento à terceira idade), Samsung Club (expansão do seu 

programa de benefícios), Samsung Social (uma parceria nova com a Fundação Gol de 

Letra que contribui com práticas educativas e assistência para crianças e jovens 

carentes, além das parcerias mais antigas, o oferecimento de cursos gratuitos de 

conhecimento sobre a IoT “Internet das Coisas” e o uso da hashtag #PraCegoVer) e o 

Samsung Conecta (promoção de espetáculos com artistas do Brasil e do mundo). 

Marketing de causa é um pilar recentemente explorado, mas não menos 

importante; atos de cidadania corporativa em contraste com o propósito da marca 

mostram a colaboração positiva para desenvolvimento da sociedade. Basicamente o 

propósito do marketing de causa é quando uma empresa reverte parte ou toda uma 

renda que seria parte do seu lucro para uma causa específica, geralmente para 

entidades e organizações sociais. Diferentemente do marketing social, o de causa 

também tem como base um aspecto social, mas é utilizado para reverter ações que 

partem do investimento/lucro próprio da empresa; enquanto no marketing social o 

investimento pode vir por outros meios, geralmente organizações do terceiro setor. 

Isso deve refletir no relacionamento com o cliente e os tópicos que abordamos 

anteriormente, não adianta a marca mostrar campanhas humanizadas, demonstrar sua 

preocupação com causas sociais se o relacionamento com o próprio cliente e todos os 

seus stakeholders não provar isso. As conexões, além de humanizadas precisam ser 

instantâneas à medida que um consumidor interage com a marca, e exercer um 

marketing de relacionamento contínuo alinhado à isso é primordial para criar 

autoridade no mercado. 

4.5 Personalização e diferenciação autêntica 

Oferecer produtos e serviços personalizados que vão de encontro à necessidade 

exata do usuário é algo comum, mas no mundo digital isso se acentua ainda mais com 

tecnologias como big data e a mídia programática. Reconhecer o comportamento e 

preferências de um cliente potencial e saber utilizar as ferramentas e comunicações 

corretas a seu favor é o que trará a conversão de uma venda. 

A personalização precisa estar em cada etapa que o usuário percorrer no processo 

de compra, e através de ferramentas como o Google Analytics por exemplo, é possível 

monitorar todas as interações que os usuários tem com seu site, qual conteúdo 

(páginas) mais os interessa, a partir de qual página ou busca de qual palavra-chave o 

fez chegar até ali e até mesmo qual foi o último conteúdo que visitou antes que de fato 

ele realizasse uma compra/se tornasse um lead. Enfim, são diversas ferramentas e 

tecnologias que permitem que você personalize e segmente conteúdos relevantes para 

os usuários e estreite o relacionamento com sua marca.  
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Empresas como a Amazon sabem fazer isso muito bem, quando você navega na 

loja virtual por exemplo e demonstra interesse por um produto específico, não vai 

demorar muito para surgir outras opções de compra que combinam com o que você 

deseja levar; com base nos seus gostos e preferências eles recriam o seu perfil online 

e oferecem produtos adicionais que de fato fazem sentido. 

Não é preciso um esforço desmedido para customizar sua forma de fazer 

Marketing. Você só precisa monitorar e interpretar as atividades do seu 

Lead, para que possa tratá-lo com a atenção que gostaria de receber. A 

partir do momento em que ele sente que você não está somente 

mandando conteúdo à toa, que o conhece bem e sabe o que ele quer, 

você provavelmente conquistou um cliente. (FABRE, Ana Sofia. 2015) 

Nessa Era, as marcas precisam ser dinâmicas, estarem dispostas à toda e qualquer 

mudança que esteja alinhada com as novas tendências de consumo e gerações. E isso 

também vai de encontro diretamente com o conceito de experiência do usuário que 

tratamos anteriormente aqui, porém, mais do que utilizar a tecnologia a esse favor, 

uma forma de trabalhar a diferenciação é utilizar estratégias capazes de aguçar os 

cinco sentidos dos usuários em conjunto, desenvolvendo, portanto, uma experiência 

única e personalizada. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As formas com que as empresas comunicam seus produtos e serviços além de 

acompanhar o desenvolvimento e crescimento mercadológico, devem estar de acordo 

com a percepção de valores do consumidor. 

A mobilidade e intervenção tecnológica sem dúvidas, são alguns dos principais 

fatores na mudança de vida do consumidor. Cerca de 91% dos brasileiros se conectam 

por smartphones, e a busca de dados online em todo tempo de forma tátil não só 

transformou o hábito de compra das pessoas, como também se tornou um recurso 

indispensável. O considerado “computador de bolso” é usado tanto para ferramentas 

de trabalho, pesquisas e conversas instantâneas quanto para o próprio lazer.  

Dispersão é outra palavra-chave dentro desse contexto; a capacidade de atenção 

das pessoas tem diminuído cada vez mais, juntamente com o aumento do nível de 

estresse. O consumidor é bombardeado de inúmeras mensagens e propagandas 

desde o momento que acorda até quando vai deitar, e a vida agitada faz com que esteja 

cada vez menos aberto às propagandas que muitas vezes atrapalham o seu foco. 

Dessa forma, o processo de decisão não é mais linear, o consumidor passa por 

diversos canais. O seu tempo também é curto para a realização de múltiplas tarefas, o 

que dificulta uma análise mais aprofundada, buscas e avaliações próprias sobre 

determinada marca; assim, a recorrência por fontes “terceiras”, conversas boca-a-boca 
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e recomendações de outros usuários são cada vez mais influências confiáveis que 

qualquer promessa de marca.  

Outro ponto importante que interfere diretamente no consumo da Era digital é que 

a fidelização morreu. Roberto Wollan - diretor executivo da Accenture - divulgou que 

“As mecânicas tradicionais de ‘preço baixo’ e ‘serviço confiável’ não são mais tão 

eficazes para promover a fidelidade”. É muito provável que se o consumidor já teve 

algum envolvimento positivo com uma empresa, ele se sentirá mais confortável em 

fazer isso mais vezes, mas isso não é o suficiente para que ele volte. O conceito de 

fidelização não pode ser mais visto como antes, simplesmente porque não há uma 

fidelização consciente; as marcas em que o público é fiel se dão porque há algum 

envolvimento emocional, geralmente associadas à experiências e engajamento do 

público. 

Todos os pontos abordados e tendências exploradas ao longo desta pesquisa nos 

faz perceber o quanto as mudanças tem sido cada vez mais disruptivas, quebrando 

paradigmas e até mesmo conceitos que antes eram indiscutíveis. O futuro não é mais 

digital, o presente é; os algoritmos estão dominando o mundo e a inteligência artificial 

está conquistando um espaço cada vez mais amplo, sendo aberta para os mais 

variados mercados. Vimos que o consumidor está sempre conectado a partir do uso 

do smartphone, em pouco tempo a conectividade sairá do alcance apenas do “tato” e 

partirá para todos os demais sentidos, transformando-o em um ser pleno e 100% 

conectado. 

As empresas mais do que nunca precisam estar abertas às tecnologias que podem 

caminhar a seu favor, enxergando oportunidades de inovação e diferenciação nos mais 

diversos pontos de contato.  

 

4. REFERÊNCIAS 

CULTURE, Beta. Tendências de consumo da mulher brasileira. 2017. Disponível 
em: <http://sbvc.com.br/tendencias-consumo-mulher/>. Acesso em: 17 mar. 2018. 

FABRE, Ana Sofia. Personalização: 5 dicas para você se diferenciar e vender 
mais: Marketing de Permissão é feito para atrair a atenção do consumidor sem forçar 
a mensagem. Isso significa uma má e uma boa notícia para você.. 2015. Disponível 
em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/personalizacao-5-dicas-diferenciar-vender-
mais/>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan, SETIAWAN,  Iwan. Marketing 3.0. As 
Forças que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado no Ser Humano. 1ª edição. 
Brasil. Elsevier Editora. 2010. 240 páginas. 

KOTLER, Philip, KARTAJAYA, Hermawan, SETIAWAN,  Iwan. Marketing 4.0. Moving 
from Traditional to Digital. 1ª edição. Canadá. Editora Wiley.  2016. 218 páginas. 



220 

 

MORATO, Ricardo. Influenciadores digitais, celebridades, políticos e ativistas tem 
baixa influência na carreira dos jovens. 2017. Disponível em: 
<http://www.segs.com.br/seguros/86587-influenciadores-digitais-celebridades-
politicos-e-ativistas-tem-baixa-influencia-na-carreira-dos-jovens.html>. Acesso em: 15 
jan. 2018 

OLIVEIRA, Déborah. Tráfego mundial de dados vai atingir 2 zettabytes em 2019. 
2015. Disponível em: <https://www.itforum365.com.br/tecnologia/trafego-mundial-de-
dados-vai-atingir-2-zettabytes-em-2019/>. Acesso em: 14 jan. 2018. 

OLINS, Wolff. USP, ESP e XPS. Disponível em 
<http://www.wolffolins.com/views/333041458/usp-esp-xsp>. Acesso em: 22 de Agosto 
de 2017. 

VAZ, Tatiana. 5 tendências de fidelização de clientes na era digital: Pesquisa da 
consultoria a Accenture mostra que grandes empresas desperdiçam bilhões por ano 
com programas de fidelização que não funcionam mais. 2017. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/negocios/5-tendencias-de-fidelizacao-de-clientes-na-era-
digital/>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

VIEIRA, Laíse. A importância do atendimento omnichannel. 2017. Disponível em: 
<http://blog.algartech.com/tecnologia/a-importancia-do-atendimento-omnichannel/>. 
Acesso em: 09 mar. 2018. 

 

Contatos: raquelgodoi.publicidade@gmail.com e rogerio.martins@mackenzie.br 

  

mailto:raquelgodoi.publicidade@gmail.com
mailto:rogerio.martins@mackenzie.br


221 

 

AS NOVAS CARTAS PORTUGUESAS E O EMPODERAMENTO FEMININO ATRAVÉS DO 

CORPO 
 

Aluno: Ana Beatriz Barbosa Teixeira  E-mail: beateixeiraaa@gmail.com 

Orientador: Marlise Vaz Bridi 

 

RESUMO 

 

Através da publicação Novas Cartas Portuguesas, as escritoras Maria Isabel Barreno, Maria 

Velho da Costa e Maria Teresa Horta revolucionaram a literatura portuguesa e internacional 

dos anos 1970. Reconhecido como “a primeira obra feminista internacional” em uma 

conferência de Boston em 1973, o livro, através de cartas ficcionais, trata temas 

contemporâneos que giram em torno da condição das mulheres ao longo da história da 

humanidade e utiliza-se da figura do corpo feminino como instrumento de resistência. 

 

Palavras-chave: Novas Cartas Portuguesas; feminismo; corpo; empoderamento; 

contemporaneidade.  

 

Após o golpe militar de 28 de maio de 1926, a ditadura salazarista, ou ‘‘Estado 

Novo’’, instituída em 1933, foi um regime autoritarista, conservador e autocrata que vigorou 

em Portugal por 41 anos até a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974. Sob as 

doutrinas ‘‘Tudo pela Nação, nada contra a Nação’’ e ‘‘Deus, Pátria, Família’’, o regime 

salazarista foi marcado por um serviço de censura prévia, fiscalizando periódicos, 

transmissões de rádio e de televisão, sempre apoiando-se em propagandas políticas para 

promover ‘‘os bons costumes’’. E fora neste contexto repressivo e fortemente machista e 

conservador que, no ano de 1971, as escritoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e 

Maria Velho da Costa reuniram-se para a composição da obra Novas Cartas Portuguesas. 

A obra ficou mundialmente conhecida após a sua publicação seguida da apreensão e 

julgamento das autoras em 19728. Apesar dessa popularização através do julgamento das 

autoras, a obra apresenta um grande valor literário. A intertextualidade com as Cartas 

                                                           
8As autoras foram acusadas por conteúdo subversivo ao Estado, bem como pornografia e atentado 

aos bons costumes.   
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Portuguesas de autoria de Soror Mariana Alcoforado, autoria múltipla e anônima das cartas 

que compõem o livro, a crítica à sociedade portuguesa da época e o engajamento político 

são exemplos de tal valor literário. Porém, a característica mais notável do livro é a escrita 

feminista a qual, através dos elementos anteriormente citados, denunciam a situação 

feminina em uma sociedade machista e patriarcal, seja em âmbito familiar ou não, além de 

tratar sobre outras questões como gênero e sexualidade, aborto, o corpo feminino sem 

pudores, em adição a retratá-lo como um instrumento de liberdade feminina. Logo, o 

presente artigo tem como objetivo exemplificar a contemporaneidade da obra através de 

textos e passagens as quais contêm em si uma das maiores pautas do movimento feminista 

atual: o empoderamento feminino através do seu corpo.  

Bastante utilizado pelos movimentos sociais, o termo ‘‘empoderar’’ refere-se ao ato 

de conceder poder para si ou para outra pessoa sobre determinada situação ou condição. 

Assim, o termo ‘‘empoderamento feminino’’ reflete a conscientização e a luta das mulheres 

por igualdade social e conquista de direitos. Embora essa luta seja de vertente social, ela 

começa através de um ato individual, o qual toma como início o autoconhecimento e 

consciência da mulher sobre seu corpo, reconhecendo-se como um ser único, pensante, 

autônomo, com desejos, etc., saindo do estigma de ser objetificado e padronizado pela 

cultura machista.  

Ao reconhecer sua própria anatomia, a mulher enxerga em si a sua humanidade, 

descobrindo qualidades e vontades proibidas ou podadas pelas mais diversas instituições, 

como a familiar, a educacional, a social, a religiosa. E as Novas Cartas explora esses anseios 

através da sexualidade feminina, e, por diversas vezes, assim o faz utilizando-se da imagem 

da freira Mariana Alcoforado. Essa utilização, no entanto, não resulta somente na escrita 

erótica, mas sim em críticas veladas às mais diversas instituições e contextualizações.   

No texto ‘‘A Paz’’, as autoras relatam as experiências sexuais de Mariana com um 

amante. Porém, ao explorarem a imagem da freira que ‘‘compraz-se [...] com seu próprio 

corpo’’ (BARRENO; COSTA; HORTA, 1974, p. 48), sem o hábito, em um momento no 

qual ‘‘quebra-se [...] a clausura’’ (Ibid, p.48), elas tecem uma crítica a toda uma sociedade 

que impõe a castidade às mulheres através da religião. Ainda se faz possível a interpretação 

de que, ao se permitir sentir prazer, ‘‘comprazer-se’’com seu corpo, a freira vê-se livre das 

condições impostas pela instituição religiosa - e não somente por ela. Assim, o ato sexual de 

uma freira pode representar a libertação feminina das amarras de uma sociedade 

conservadora, e que faz do orgasmo o seu ápice. 
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Além de apresentar textos que falam abertamente sobre o corpo feminino, como ‘‘O 

Corpo’’ e ‘‘Intimidade’’, a obra também se utiliza dele como objeto de denúncia contra 

abusos e violências sofridas por mulheres, crítica ao estado machista e patriarcal, que por 

vezes apenas o vê como instrumento de prazer masculino e objeto reprodutor. O trecho a 

seguir da ‘‘Segunda carta última’’ exemplifica bem essa crítica, atacando diretamente a 

instituição do casamento e a situação da mulher reduzida a esposa-mãe: 

 

‘‘Tu, mulher olhando o seu corpo como coisa distinta, como seu próprio 

objecto erótico, e não como seu eu (porque toda a sobrevivência da cidade 

assenta nessa prática, do corpo se retirou a mulher para que aquele possa 

ser usado e explorado sem resistência pessoal, [...] e quando as mulheres 

se casam levam seu corpo como dote, com lençóis e guardanapos, para uso 

diário e produção de filhos, [...] porque no corpo da mulher se gera fruto 

dito do homem e da sociedade; as mulheres regressam da sua longa 

hibernação sexual mas ainda não habitam seu corpo, olham-no, falam dele 

como dum animal de muita estimação).’’(BARRENO; COSTA; HORTA, 

1974, p. 360). 

 

A máxima da contemporaneidade da obra se dá pelo ‘‘Texto de honra ou de 

interrogar, escrito por uma mulher de nome Joana’’. Nesta carta datada 7/7/71, a atualidade 

nela contida é espantosa e a transforma em gatilho para a reflexão sobre os progressos 

alcançados por movimentos feministas sobre as condições da mulher em diversos contextos 

e países. Esse texto em específico trata de diversos assuntos que são pautas de discussões e 

lutas do feminismo, particularmente em relação ao corpo feminino: a violência e o aborto, 

ambas as causas que mais vitimizam mulheres no mundo. 

O texto logo se inicia com a afirmativa de que ‘‘a mulher adúltera é ainda apedrejada 

de morte no Afeganistão e na Arábia Saudita’’ (Ibid, p. 316). Apesar de terem se passado 

mais de 40 anos, a lei do apedrejamento, descrita logo no início dessa carta como forma 

punitiva à mulher adúltera em alguns países ainda se faz aplicável9. A proibição do aborto, 

descrito como ‘‘a lei [que] protege uma estranha espécie de ‘pena de morte’ aplicável às 

mulheres, ao lhe negarem o ‘controle’ dos seus próprios corpos’’ (Ibid, p. 316), também é 

um problema real e constante na sociedade, principalmente no Brasil, onde as feministas 

                                                           
9Notícia recente sobre uma vítima acusada de adultério e que fora punida por apedrejamento, o que levou a 

sua morte: <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-44055536>.  

https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-44055536


224 

 

adotaram a legalização do aborto como uma das principais lutas da sua causa. E isso pode 

ser explicado pelo fato de que grande número de abortos ilegais realizados em solo brasileiro 

resultam em na morte de milhares de mulheres, e mesmo assim, em pesquisa recente, 59% 

dos brasileiros se opõem a facilitação do mesmo10.  

Como uma espécie de “bônus”, e mesmo que não ligado diretamente ao tema 

proposto sobre empoderamento do corpo feminino, cito ainda o final desta carta assinada 

por Joana. Ao final dela, Joana questiona a suposta liberdade feminina que, no final das 

contas, encontra-se “[...] sempre [no] papel subalterno e doméstico [...] à mistura com a 

obrigação de parir e lavar fraldas dos filhos assim como aceitar o homem que a goza, [a] 

quer na cama, [...] utilizando-a nas tarefas mais mal pagas e menos sedutoras que ele se 

recusa fazer [...]” (Ibid, p. 319). E, na última estrofe, como se convidasse as leitoras a saírem 

dos papéis impostos pela sociedade, declara que “é tempo de se gritar: chega” (Ibid, p. 319).  

O livro se apresenta como uma “poética de resistência”, realizada “a partir do 

feminino e através do feminino” (AMARAL; FREITAS, 2014, p. 17-18), e ela é contra o 

machismo, o patriarcado – um mal ainda existente na sociedade do século XXI. Ou seja, 

apesar das conquistas alcançadas pelas mulheres, pouco se nota mudanças entre as 

sociedades dos séculos XX e XXI, pois, apesar de as mulheres ocuparem espaços antes 

restritos somente aos homens, as mudanças ainda foram poucas. As questões presentes no 

livro como a desigualdade e a violência são problemas reais. E é aí que a sua atualidade se 

encontra, mais exatamente no fato de que “[as cartas] reconhecem mulheres de todos os 

continentes e classes sociais. [E vê] o corpo [...] como lugar preferencial da denúncia da 

opressão das mulheres [...]”, e o corpo “funciona como metáfora de todas as formas de 

opressão escondidas e ainda não vencidas” (BARRENO; COSTA; HORTA, 2010, p. 

XXIX).  
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AS “PÍLULAS DA INTELIGÊNCIA”: IMPACTO DO MARKETING FARMACÊUTICO NO 

CONSUMO DE RITALINA NOS EUA 
Nathalie Marton Robin 
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RESUMO: 

Vivemos em uma sociedade competitiva, onde buscamos cada vez mais formas de melhorar 

nosso desempenho e nos destacar no mercado. Uma dessas formas é o uso indiscriminado de 

psicoestimulantes como a Ritalina. Criada por volta de 1950, o metilfenidato – conhecido 

comercialmente como “Ritalina”- é um medicamento controlado indicado, principalmente, para 

tratar crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Porém, é também 

consumido por adultos e pessoas que não sofrem nem nunca sofreram tal disfunção, com o 

intuito de aumentar a concentração e driblar o cansaço. O discurso publicitário deste remédio, 

assim como a publicidade de qualquer produto, enfatiza seus benefícios e não menciona seus 

riscos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar as estratégias de marketing e 

comunicação da indústria farmacêutica e o impacto que tiveram no aumento do consumo não 

médico de Ritalina nos EUA.   

Palavras-chave: Ritalina, marketing, comunicação, farmacêutico, consumo 

 

INTRODUÇÃO  

Os Estados Unidos é o país que mais consome psicoestimulantes no mundo, representando, em 

2010, mais de 80% do consumo total. O uso desse tipo de medicamento está associado ao 

tratamento de TDAH em crianças, mas ele também é procurado por jovens estudantes e adultos 

profissionais devido ao aprimoramento cognitivo percebido pelos usuários, que se sentem mais 

alertas, dispostos, concentrados e menos cansados para realizar suas tarefas.   

Dois importantes grupos de estimulantes comercializados medicamente são a anfetamina e o 

metilfenidato. O metilfenidato, comercializado no Brasil com o nome de “Ritalina” e nos EUA 

como “Ritalin”, é um estimulante do sistema nervoso central derivado da anfetamina. Nos anos 

50, começou a ser comercializado na Suíça, Alemanha e EUA pelo laboratório suíço CIBA, atual 

Novartis. Inicialmente, este fármaco era indicado, especialmente aos idosos, para o tratamento 

de fadiga crônica, depressão e narcolepsia. Porém, durante os anos 60, foi descoberto seu valor 

no tratamento de TDAH. E com isso, tornou-se popular, crescendo drasticamente suas vendas ao 

longo dos anos.  

Notando a grande demanda de medicamentos utilizados pela sociedade para satisfazer as 

demandas do mundo corporativo, a indústria farmacêutica se aproveita de sintomas como 

indisposição, variação de humor, cansaço, ansiedade, para diagnosticar, mesmo que 

erroneamente, as pessoas, ditando o que elas suspostamente têm e assim, abastecendo-as com 

seus remédios. Em 2014, segundo dados da Shire, indústria que produz alguns desses 

psicoestimulantes, mais de 53% das 63 milhões de prescrições para medicamentos que tratam 

TDAH nos EUA eram destinadas a adultos. 

Os medicamentos psicoestimulantes passaram a ser vistos como um produto, cujo diferencial é 

tornar as pessoas “uma versão melhor” delas mesmas, mais inteligentes, dispostas, “invencíveis”, 

preparadas para a competição do mercado. E como todo produto, o principal objetivo da 

empresa é vende-lo. Os EUA é uma das apenas duas nações desenvolvidas que permite o 

marketing direto de medicamentos controlados, o que facilita o aumento dessas vendas.  
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Além do fácil acesso a propagandas de psicoestimulantes no mercado americano, este país foi o 

primeiro a estudar o uso da Ritalina no tratamento de TDAH. De acordo com os dados dos 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças, em 2013 nos EUA, cerca de 6,4 milhões de crianças 

de 4 a 17 anos já haviam recebido o diagnóstico do transtorno em algum momento de suas vidas, 

significando um aumento de 53% desse diagnóstico em dez anos. Dois terços dos pacientes 

diagnosticados recebiam prescrições de psicoestimulantes. O aumento considerável dessas taxas 

alimentou a preocupação sobre uma epidemia de excesso de diagnóstico e dependência de 

medicamentos. 

Sendo assim, o objetivo desse trabalho é analisar as peças publicitárias na promoção dos 

psicoestimulantes nos EUA para o tratamento de TDAH e discutir o impacto das estratégias de 

marketing da indústria farmacêutica no aumento do consumo não médico de Ritalina. 

Com base em informações e estudos secundários, provenientes de documentário, artigos e livros 

sobre a epidemia dos psicoestimulantes nos EUA e o papel do marketing farmacêutico nesse 

contexto, este artigo é desenvolvido em três blocos.  

O primeiro bloco aborda a história dos psicoestimulantes nos EUA, que não é recente. Este bloco 

baseia-se em entrevistas com historiadores, teóricos políticos, jornalistas, médicos e autores 

pertinentes ao assunto, retiradas do documentário Take your pills, veiculado no Netflix, e 

também no artigo escrito pelo historiador Nicolas Rasmussem, que estudou a primeira epidemia 

da anfetamina nos EUA, de 1929 até 1971 e é autor do livro “On Speed”. 

O segundo bloco trata do marketing farmacêutico e a venda do TDAH. Nele são apresentados 

dados secundários coletados da Associação Psiquiátrica Americana e IMS Health, dentre outras 

fontes de pesquisa, sobre o crescimento do número de diagnósticos de TDAH em crianças e 

adultos nos últimos tempos, atrelado com o número de prescrições de psicoestimulantes para o 

tratamento da doença e o mercado bilionário movimentado por estes medicamentos. Este bloco 

também tem como base o artigo escrito pelo jornalista Alan Schwarz no The New York Times e 

seu livro “ADHD Nation”, que discutem as ações de marketing da indústria farmacêutica na 

divulgação do TDAH para os médicos e para a população.  

O terceiro e último bloco de desenvolvimento apresenta a publicidade da Ritalina, trazendo peças 

retiradas de jornais médicos e revistas de consumo entre os anos 60 e 90. Apesar da época dos 

anúncios, é possível perceber que as mensagens foram muito bem comunicadas e são absorvidas 

da mesma maneira até hoje pelos consumidores. Também é notável a influência do discurso 

midiático sobre o medicamento, que é apontado como “pílula da inteligência” em diversos meios, 

como jornais e artigos.  

Todos os blocos dessa pesquisa bibliográfica e documental visam ajudar avaliar relação da 

epidemia do consumo não médico de psicoestimulantes nos EUA com a sociedade americana 

atual, a comunicação o marketing farmacêutico da indústria da Ritalina, dentro de um só 

contexto. 

A história dos psicoestimulantes em uma sociedade competitiva 

A alta competitividade é a base do estilo de vida atual, que se estabelece desde o sistema 

educacional das escolas e faculdades e percorre por todo mercado, econômico, político e social.  

“O problema hoje não é ter menos trabalho ou menos vagas na 
faculdade. É que vivemos num mundo muito competitivo e tal 
competição não é apenas para entrar, é algo sem fim. Todo ser humano 
agora tem que se ver como um capital humano. Os pais preocupam-se, 
antes de seus filhos nascerem, sobre qual capital humano eles terão.”  
(BROWN, 2018) 
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A preocupação com o sucesso, tanto dos filhos como dos pais, gera uma ansiedade, comum em 

toda sociedade, e leva as pessoas a buscarem, desesperadamente, formas de se destacar diante 

dos demais. O uso da anfetamina para o aprimoramento cognitivo foi, e ainda é, uma dessas 

formas. “A epidemia original de anfetamina foi gerada pela indústria farmacêutica e pela 

profissão médica como um subproduto do desenvolvimento e competição comerciais rotineiros 

de drogas.” (RASMUSSEM,2008) 

O uso da anfetamina como psicoestimulante não é algo novo. Em meados dos anos 30, a 

anfetamina passou a ser comercializada como descongestionante nasal, nomeado “Bezendrina”, 

e desde o início era claro que a substância era destinada ao uso médico. Porém isso nunca foi 

respeitado e os estudantes e outras pessoas ingeriam a anfetamina, mascando a gaze que vinha 

nos descongestionantes, para que assim a droga entrasse mais rápido no organismo.  

O primeiro artigo sobre o abuso desse composto químico nas faculdades para auxiliar os 

estudantes nos estudos foi na revista Times em 1937, relata o jornalista e autor do livro “ADHD 

Nation”, Alan Schwarz, no documentário “Take Your Pills”.  

Neste documentário, o historiador e autor de “On Speed”, Dr. Nicolas Rasmussem conta que, 

durante a Segunda Guerra Mundial, as pílulas de anfetamina foram dadas aos soldados alemães 

pelos médicos militares do país e o resultado que obtiveram foi positivo, “os soldados agiam 

como super-heróis”. A partir de então, os britânicos aprovaram e lançaram a anfetamina no 

mercado, e os americanos, é claro, fizeram o mesmo. A Bezendrina, dessa maneira, fez um 

enorme sucesso e passou a ser vendida como antidepressivo e medicamento para perda de peso 

e dores menstruais.  

A publicidade sobre os efeitos psicológicos desta droga fez com o que o interesse público por ela 

aumentasse ainda mais, sendo ela divulgada como eficiente, sem nenhum risco ser mencionado. 

A anfetamina era utilizada por diversos artistas e celebridades do mundo da música, da literatura, 

dos negócios e até da política, que queriam aumentar sua produtividade.   

 Com isso, nos anos 60 o consumo da substância química disparou, sendo produzidas 8 bilhões de 

pílulas nos EUA, o que gerou uma revolta pública, pois a anfetamina é um composto viciante e 

pode causar morte quando usado indiscriminadamente.  

Depois desta revolta, a produção foi limitada e caiu para 400 milhões de comprimidos e a 

anfetamina passou a ser considerada uma substância controlada de categoria f2, vendida sob 

receita. “No auge da epidemia farmacêutica de anfetamina, 50 comprimidos por pessoa por ano 

eram fabricados por indústrias americanas. Os ingredientes são os mesmos usados nos 

medicamentos para déficit de atenção, incluindo Adderall” (RASMUSSEM, 2018).   

A anfetamina é um dos dois principais psicoestimulantes utilizados nos medicamentos que tratam 

o TDAH. O outro psicoestimulante é o metilfenidato, maior composto da Ritalina. 

A Ritalina surgiu em 1944, na Suíça, criada por um cientista enquanto ele manipulava 

componentes parecidos com a anfetamina. “Ritaline” era o nome inicial da droga e se deu em 

homenagem a mulher deste cientista, que ao tomar o medicamento se sentiu mais animada, 

melhorou sua performance no tênis e conseguiu manter a sua forma. O laboratório suíço CIBA, 

atual Novartis, ao colocar o remédio no mercado, por volta dos anos 50, resolveu tirar o “e” do 

final, ficando “Ritalin”, como é hoje conhecido nos EUA.  

Os primeiros estudos do uso da Ritalina no tratamento de TDAH foram conduzidos pelo Dr. Keith 

Conners, que criou uma escala de avaliação usada mundialmente pelos médicos para entender o 

quadro clínico das crianças e é considerado uma figura importante na história do TDAH.  
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Esses estudos foram feitos nas décadas de 60 e 70, pela Escola de Medicina da Universidade 

Johns Hopkins, da qual o Dr. Conners fazia parte do corpo docente. O intuito destes estudos era 

encontrar uma nova pílula, além da anfetamina, que tinha uma péssima reputação na época, para 

ajudar as crianças que sofriam TDAH.  

“Naquela época, podia-se falar ao diretor da escola “estamos 
experimentando uma nova droga” e ele dizia: “Uau, seria incrível poder 
acalmar essas pestinhas.” Organizamos um estudo no local e fizemos 
um experimento de duas semanas. As crianças a chamavam de “pílula 
da matemática”, porque, pela primeira vez, conseguiram se sentar, fazer 
contas e aprender.” (CONNERS, 2018)  

Em 1996, outra empresa relançou a anfetamina no mercado para o tratamento de TDAH, na 

forma do medicamento chamado Adderall. Assim, desde 1996 até 2017, a produção de 

anfetamina e de metilfenidato tem crescido cada vez mais. Hoje, o consumo de psicoestimulantes 

superou o pico dos anos 60 e compõe uma indústria de mais de 13 bilhões de dólares. (TAKE, 

2018).  

“Antes, as pessoas se drogavam para descontrair, hoje elas usam drogas para se concentrar. E 

isso diz algo sobre nossa cultura atual” (CHATTERJEE, 2018). 

A Ritalina, no início da sua comercialização, era indicada para tratar depressão, fadiga crônica, 

obesidade e narcolepsia, principalmente em adultos. Mas somente depois de ser encontrado o 

seu valor no tratamento de TDAH que esse medicamento se popularizou, disparando suas 

vendas. Isso claramente pode ser atrelado ao discurso publicitário em torno dos 

psicoestimulantes para tratar TDAH, que desperta nas pessoas o interesse e o desejo de se 

tornarem mais “inteligentes e produtivas”. 

Marketing farmacêutico e a venda do TDAH  

A publicidade farmacêutica, como toda publicidade, define padrões de mercado e 

comportamento das pessoas. No livro, “Medicin as na instituion of social control”, o autor Irving 

Kenneth Zola discute a “medicalização” da sociedade e como a medicina está se tornando uma 

instituição de controle social, proveniente de julgamentos verdadeiros e absolutos, feito pelos 

médicos, considerados especialistas moralmente neutros e objetivos.  “A medicina na base 

sempre foi não apenas uma ciência social, mas uma ocupação cuja própria prática estava 

inextricavelmente entrelaçada na sociedade” (ZOLA, 1972, p.487)  

Aproveitando-se dessa relação social, a indústria farmacêutica intervém na sociedade, ajudando a 

criar novos padrões sociais e, como toda indústria, oferece seus produtos como solução para os 

novos problemas gerados por esses padrões.  

“No mercado farmacêutico, a comunicação geralmente tenta modificar 
as opiniões, atitudes e comportamento do prescritor e, em particular, 
estimular a demanda ou a aceitação do bem, serviço ou ideia 
promovida. A comunicação é a transmissão de informações do 
laboratório para o público-alvo, principalmente para o prescritor 
quando são especialidades farmacêuticas prescritas, sobre o 
medicamento e a empresa que o fabrica.” (FRÍAS, 2000, p.215) 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neuropsiquiátrico 

crônico, que se inicia na infância, caracterizado por sintomas como distração, agitação, 

impulsividade, esquecimento e desorganização. O TDAH é reconhecido em diversos países e pela 

OMS (Organização Mundial da Saúde), suas causas não são completamente compreendidas, 

porém estudos apontam que a manifestação da doença se dá por um conjunto de fatores 

ambientais genéticos e biológicos.  
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Um dos primeiros nomes para TDAH foi “Dano Cerebral Mínimo”, pois acreditavam, inicialmente, 

que se tratava de algum dano cerebral causado no parto ou por alguma encefalite. Porém logo 

percebeu-se que não era nada disso. Assim, o nome foi trocado para “Disfunção Cerebral 

Mínima”. Somente em 1980 que passou a ser chamado de “Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade”, na intenção de realmente focar na falta de atenção infantil.  “O nome foi 

reformulado para algo que as pessoas estariam dispostas a aceitar. E estariam dispostas a aceitar 

a medicação.” (SCHWARZ, 2018)  

Segundo especialistas da Associação Psiquiátrica Americana, o TDAH afeta somente 5% das 

crianças, porém números do Centers of Disease Control, indicam que hoje 15% das crianças nos 

EUA são ou serão diagnosticadas com o transtorno até o fim da infância. Em seu livro, “ADHD 

Nation”, baseado em extensa pesquisa e enorme quantidade de entrevistas, o jornalista Alan 

Schwarz afirma que, mesmo com a falta de boas evidências para o uso de Ritalina e outros 

psicoestimulantes em indivíduos imaturos com desenvolvimento neural, milhares de crianças de 

2 e 3 anos estão sendo medicadas com estas drogas.  

O número de crianças sob medicação aumentou de 600 mil em 1990 para 3,5 milhões em 2013. 

Em 2015 nos EUA, o número de adultos respondia 53% das 63 milhões de prescrições de todo o 

setor para medicamentos contra o TDAH, segundo dados copilados pela Shire, indústria 

farmacêutica que produz o Adderall e o Vyvanse, medicamentos à base de anfetamina para tratar 

TDAH.  

“The rise of A.D.H.D. diagnoses and prescriptions for stimulants over the 
years coincided with a remarkably successful two-decade campaign by 
pharmaceutical companies to publicize the syndrome and promote the 
pills to doctors, educators and parents. With the children’s market 
booming, the industry is now employing similar marketing techniques as 
it focuses on adult A.D.H.D., which could become even more profitable.” 
(SCHWARZ, 2013) 

As indústrias farmacêuticas financiaram pesquisas, grupos de defesa dos pacientes, e investiram 

bastante dinheiro em porta-vozes de celebridades e anunciantes com o intuito de promover o 

TDAH e, assim, promover seus remédios para o tratamento. “Os lucros para o setor farmacêutico 

de TDAH dispararam. As vendas de medicamentos estimulantes em 2012 foram de quase US $ 9 

bilhões, mais de cinco vezes os US $ 1,7 bilhão de uma década antes, segundo a empresa de 

dados IMS Health.” (SCHWARZ, 2013). 

Por ser uma doença sem causa específica ou exame definitivo, seus sintomas estão abertos a 

interpretações de pacientes, pais e médicos. A Associação Americana de Psiquiatria, que recebe 

financiamento das empresas farmacêuticas, afrouxou gradualmente os critérios oficiais de 

diagnóstico da doença, incluindo comportamentos comuns na infância, como “cometer erros 

descuidados” e “dificuldade em esperar por sua vez” (SCHWARZ, 2013).  

Além disso, médicos e outras figuras respeitadas na área da saúde eram contratados pela 

indústria farmacêutica para desenvolver pesquisas, escrever e palestrar, tendenciosamente, 

sobre o TDAH, aumentando a divulgação da doença para outros médicos e, junto, aumentando a 

divulgação dos psicoestimulantes para o tratamento. “A medicalização da vida diária e a ideia de 

que todos poderiam ter uma disfunção acabam banalizando todo processo e põe toda a 

sociedade nas mãos de médicos e da indústria farmacêutica.” (DILLER,2018). O aumento 

significativo no número de diagnósticos nos últimos anos, dados de forma errônea, pode ser 

explicado por estes fatores.  

“Sources of information that would seem neutral also delivered 
messages from the pharmaceutical industry. Doctors paid by drug 
companies have published research and delivered presentations that 
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encourage physicians to make diagnoses more often that discredit 
growing concerns about overdiagnosis.” (SCHWARZ, 2013) 

Além da “venda” do TDAH para os médicos, que descreviam os medicamentos como benignos e 

“mais seguros que a aspirina”, o TDAH foi divulgado para os consumidores, sendo os sintomas 

apresentados de forma genérica e superficial, fazendo com que uma pessoa normal e saudável 

também suspeitasse ter a doença. Junto ao TDAH, os psicoestimulantes também eram divulgados 

ao público geral, de modo que os efeitos positivos dos medicamentos eram altamente destacados 

e os efeitos colaterais eram omitidos ou publicados em letras minúsculas, difíceis de se enxergar.  

“Drug company advertising also meant good business for medical 
journals – the same journals that published papers supporting the use of 
the drugs. The most prominent publication in the field, The Journal of 
the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, went from no 
ads for A.D.H.D. medications from 1990 to 1993 to about 100 pages per 
year a decade later. Almost every full-page color ad was for an A.D.H.D. 
drug.” (SCHWARZ, 2013) 

Peças publicitárias foram veiculadas para o público adulto. As peças buscavam alertar este 

público da existência e da importância de tratar o TDAH. Já que a doença se estende também 

durante a vida adulta, muitas pessoas que não foram diagnosticadas e que não utilizavam os 

medicamentos durante a infância poderiam procurar ajuda médica e começar a medicação 

mesmo com a idade avançada.  

 

Imagens retiradas do artigo The Selling of Atention Disorder, The New York Times, 2013. Anúncios elaborados pela 

empresa farmacêutica Shire em 2011, 2007 e 2008, respectivamente. 

Assim como nas propagandas, artistas reconhecidos e com boa fama na mídia apareceram 

falando da doença, sintomas comuns sofridos por grande parte das pessoas também foram 

destacados nos anúncios e diretamente ligados ao TDAH. E até mesmo um anúncio que dizia que 

pessoas com TDAH tinham 2 vezes mais chances de se divorciarem foi veiculado ao público. 

Muito sobre o TDAH foi comunicado, tanto aos médicos quanto aos consumidores e isso 

contribuiu, e muito, para o crescimento desenfreado do número de diagnósticos.  

 

A publicidade da Ritalina 

Os EUA é uma das apenas duas nações desenvolvidas que permitem o marketing direto de 

substâncias controladas, desse modo, o público ao qual as indústrias farmacêuticas que 

produzem psicoestimulantes se comunicavam não era apenas os médicos. A comunicação se 

estendia as escolas, aos pais e até aos adultos que poderiam se tornar usuários. Como toda 

http://www.jaacap.com/
http://www.jaacap.com/


232 

 

publicidade, os anúncios pretendiam despertar o desejo das pessoas em obter os benefícios 

oferecidos pelo produto. Para cada público, um benefício era explorado, mas o fundamento era o 

mesmo: “Psicoestimulantes fazem bem e irão ajudar você a ter um melhor desempenho.” 

Em relação aos médicos, a publicidade se concentrava no tratamento para TDAH, pagando e 

divulgando pesquisas tendenciosas sobre a utilidade dos psicoestimulantes (metilfenitadato e 

anfetamina) no tratamento da doença. 

“There are decades of research into how advertising influences doctors’ 
prescribing practices,” said Dr. Aaron Kesselheim of Brigham and 
Women’s Hospital in Boston, who specializes in pharmaceutical ethics. 
“Even though they’ll tell you that they’re giving patients unbiased, 
evidence-based information, in fact they’re more likely to tell you what 
the drug company told them, whether it’s the benefits of the drugs or 
the risks of those drugs.” (SCHWARZ, 2013)  

Profissionais reconhecidos e respeitados da saúde, como Dr. William W. Dodson, psiquiatra de 

Denver e o Dr. Joseph Biederman, proeminente psiquiatra infantil da Universidade de Harvard e 

do Hospital Geral de Massachusetts, foram financiados pelas indústrias farmacêuticas e 

divulgavam pesquisas e ideias a favor do uso dos psicoestimulantes no tratamento de TDAH. No 

artigo desenvolvido pelo jornalista Allan Schwarz, no The New York Times, ele fala sobre o 

conteúdo dos slides de apresentação utilizados por esses médicos em suas palestras voltadas 

para os profissionais de saúde da área:  

“O documento PowerPoint, obtido pelo The Times, afirmou que os 
estimulantes não eram "drogas de abuso" porque as pessoas que 
tomam overdose "não sentem nada" ou "se sentem mal". No entanto, 
essas drogas são classificadas pelo governo entre as substâncias mais 
violáveis da medicina por causa de seus efeitos na concentração e 
humor. A sobredosagem pode causar problemas cardíacos graves e 
comportamento psicótico.” (SCHWARZ, 2013) 

Uma investigação do Senado revelou que as pesquisas do Dr. Bierderman, além do financiamento 

das pesquisas, as empresas farmacêuticas lhe pagaram US $1,6 milhão em palestras e honorários 

de consultorias. Todas essas ações de marketing contribuíam para a construção da mensagem da 

indústria aos médicos. Inclusive o Dr. Conners, que coordenou o primeiro estudo do metilfenidato 

no tratamento de TDAH, hoje diz se arrepender ao ver a epidemia vivida nos EUA.  

Já o público alvo da publicidade e propaganda direta dos anúncios eram os pais, as escolas e 

adultos que queriam aprimorar seu potencial cognitivo.  

A mensagem publicitária para o pais não era apenas o benefício que o medicamento traria a suas 

crianças, mas também a eles próprios, que poderiam ficar relaxados pois agora o filho “se 

comporta bem, é mais tranquilo e tira boas notas”. “Qualquer mãe ficará seduzida pelo anúncio 

que parece prometer notas melhores em um comprimido e notas melhores em um diagnóstico.” 

(SCHWARZ, 2018) 

http://www.massgeneral.org/psychiatry/doctors/doctor.aspx?id=17789
http://www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/


233 

 

 

Imagens retiradas do artigo The Selling of Atention Disorder, The New York Times, 2013. Anúncios elaborados pela 

empresa farmacêutica CIBA em 1971, 1987, 1979, respectivamente. 

 

Frases como “helps the problem child become lovable again”, “Family hours that last for hours”, 

“Friends that ask him to join the group”, “Juvenile pranks or signs of MDB?”, “Mischief or MDB?”, 

“Brigthen the day”, entre outras, eram veiculadas nos anúncios de Ritalina focado no seu uso 

pelas crianças, enquanto comunica com os pais. Tais mensagens tem caráter estritamente 

publicitário, em que o produto é associado a promessas da melhora do desempenho e das 

relações pessoais tanto na escola como em casa.  

Os anúncios vendiam uma criança obediente, inteligente, educada e sociável, ou seja, o sonho de 

consumo de qualquer pai ou  responsável. “As competition on every level intensifies, our 

preoccupations as a culture increasingly center on performance. And our children, whether we 

realize it or not, have been serving as a proving ground for the premise of medicating to enhance 

performance” (DILLER,1998). 

Além de serem veiculados nos jornais médicos e nas revistas comuns de consumo, grande parte 

destes anúncios eram distribuidos nas escolas, por ser o ambiente que se dedica a aprendizagem 

das crianças e onde elas passam maior parte do seu dia. Desse modo, professores, coordenadores 

e diretores ganham autoridade perante aos pais quando se trata de avalair o comportamento da 

criança. Eles poderiam observar as dificuldades de atenção dos alunos em resolver as lições e 

também avalia-los como bagunceiros e inquietos demais. Assim, a escola tinha a liberdade de 

entrar em contato com os pais, alertando-os sobre a possibilidade de medicar a criança.  

A ideia de libertar o potencial das crianças é atraente para os 
professores e administradores escolares, que podem ser atraídos pela 
capacidade dos fármacos com TDAH de subjugar alguns dos seus alunos 
mais indisciplinados e com menos rendimento. Alguns forneceram 
panfletos aos pais para explicar a desordem e a promessa de 
estimulantes. (SCHAWRZ, 2013) 

O TDAH por muito tempo foi restrito a crianças, mas pesquisas financiadas pelas indústrias 

farmacêuticas estimaram a prevalência da doença durante a vida adulta. Focados no 

aprimoramento cognitivo proporcionado pelo remédio, a indústria farmacêutica não poderia 

descartar o público adulto como um potencial consumidor. Já que são eles o público mais 

preocupado em obeter sucesso no trabalho e ganhar mais dinheiro, eles também se tornaram o 

alvo da publicidade.  
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Dado que os adultos superam em muito as crianças, isso sugere que o 
mercado adulto poderia ser duas vezes maior. Como muitos médicos e 
pacientes em potencial não acreditavam que os adultos pudessem ter 
TDAH, as empresas farmacêuticas venderam o conceito do transtorno, 
tanto quanto seus medicamentos. (SCHAWRZ, 2013) 

Anúncios voltados para o consumo de Ritalina pelos adultos também foram veiculados. Nestes 

anúncios, as mensagens e imagens focavam na promessa da melhora de autoestima, aumento da 

produtividade, animação em relação ao trabalho e diminuição do cansaço, da procrastinação e do 

desanimo.  

 

Imagens retiradas do site do Bonkers Institute, especializado em psiquiatria e psicologia. Disponível em 

http://www.bonkersinstitute.org/medshow/kidstuff.html  Anúncios elaborados pela empresa farmacêutica CIBA em 

1969 e 1967, respectivamente. 

Encontra-se frases como “Sparks energy”, “Get things moving in the right direction with Ritalin”, 

“When reassurance is not enough, Ritalin helps brighten the day”, “Ritalin helps relieve chronic 

fatigue and apathy quickly”, entre outras, incentivando o uso do remédio para quem quer ter 

mais energia e se destacar no mercado.  

 

Imagens retiradas do site do Bonkers Institute e do Business Insider. Disponíveis em 

http://www.businessinsider.com/adhd-medication-marketing-techniques-2013-12 e 

http://www.bonkersinstitute.org/medshow/kidstuff.htm Anúncios elaborados pela empresa farmacêutica CIBA em 

1957, 1967 e 1966, respectivamente. 

Em uma sociedade sobrecarregada de trabalho e intensamente competitiva, um remédio que 

promete ajudar as pessoas a serem melhor, mais ativas, mais inteligentes e menos cansadas, com 

certeza despertará o interesse dos consumidores.  

The notion that adults could even have the disorder was still very new. It 
had also been decades since doctors had prescribed stimulants to adults, 
and because that diet-driven trend had caused its own wave of addiction 
in the 1970s, older doctors who remembered that troubled period 
wanted nothing to do with the drugs. This time, it instead fell to 
behavioral/developmental pediatricians and child psychiatrists like 
myself to tentatively begin to treat adults with medication for attention 
problems. (DILLER,2017) 

http://www.bonkersinstitute.org/medshow/kidstuff.html
http://www.businessinsider.com/adhd-medication-marketing-techniques-2013-12
http://www.bonkersinstitute.org/medshow/kidstuff.htm
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Dentre os efeitos causados pela Ritalina, destacam-se a falta de apetite, insônia, dor de cabeça, 

dores no peito, tremores, crises de ansiedade, ataques de pânico e surtos psicóticos, mesmo 

quando seu uso é orientado. Quando não há orientação e não se respeita o histórico do paciente 

e nem mesmo as doses recomendadas, o remédio pode causar convulsões e arritmias cardíacas. 

Apesar dos riscos, o consumo dos psicoestimulantes continua crescendo nos EUA e hoje, segundo 

o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, o uso não médico de psicoestimulantes 

prescritos representa a segunda forma mais comum de uso de drogas ilícitas na faculdade, 

perdendo apenas para a maconha. Ou seja, apesar do anúncio de Ritalina mais recente 

encontrado ser de 1979, a ideia que eles apresentam se estabelece na cabeça das milhões de 

pessoas que fazem uso diário do metilfenidato e da anfetamina para conseguir estudar e 

trabalhar.  

Os discursos nas mídias, que constantemente apelidam o remédio de “pílula da inteligência” e 

enfatizam o aprimoramento cognitivo como um dos seus benefícios também contribui para esse 

aumento do uso não médico da Ritalina. De acordo com um artigo científico publicado pela NCBI 

(National Center of Biotechnology Information), 95% dos artigos sobre psicoestimulantes, 

especialmente Ritalina e Adderall, publicados em jornais e revistas de consumo comum, 

mencionam pelo menos um possível benefício de usar psicoestimulantes prescritos para neuro-

reforço, mas apenas 58% destes artigos mencionam quaisquer riscos ou efeitos colaterais dessas 

drogas.  

Em um estudo recente sobre o retrato da mídia impressa sobre o uso 
não medicinal do metilfenidato, os autores encontraram entusiasmo 
pelo uso do metilfenidato como neuro-estimulador. A droga foi 
frequentemente descrita em termos sensacionalistas como " esteróides 
cerebrais " e " pílulas inteligentes ". Artigos de notícias também 
exageraram a prevalência do neuro-mecanismo descrevendo-o como 
generalizado, correndo o risco de normalizar tal uso e encorajar outros a 
se envolverem nele. (BRADLEY, et. Al, 2011) 

Além dos anúncios veiculados no passado, elaborados diretamente pelas empresas 

farmacêuticas, hoje a mídia ainda reforça essa ideia do aprimoramento cognitivo, obtido através 

do uso médico ou não.  

No intuito de verificar evidenciar a melhora cognitiva divulgada pelos meios publicitários, pelos 

médicos e pelos próprios consumidores dos medicamentos, Martha Farah, do laboratório da 

Universidade da Pensilvânia, conta no documentário do Netflix, Take Your Pills, sobre o teste que 

realizou com estudantes que não apresentavam nenhum sinal de TDAH.  

Uma parte desses estudantes foi medicada com psicoestimulantes e outra parte com placebo. 

Todos eles passaram por avaliações ao longo de semanas e no fim, não houve nenhuma diferença 

significante nos resultados entre aqueles que tomaram  psicoestimulantes e aqueles que 

tomaram placebo. Exceto por uma questão: a sensação de que a pílula tomada no dia melhorou 

ou não sua cognição. Todos que tomaram psicoestimulantes sentiram a melhora da cognição, 

enquanto os que tomaram placebo não tiveram essa sensação.  

Ou seja, as “pílulas da inteligência” não te deixam mais inteligentes de fato, elas apenas levantam 

sua autoestima. E “isso não é pouco, pois sentir-se melhor em algo melhora a motivação e a 

confiança para fazer tal coisa.” (DILLER, 2018).  A sensação de poder e superioridade diante dos 

demais, causada pela Ritalina, e por outros psicoestimulantes, atrelada com os discursos 

publicitários e as promessas de melhora de vida no trabalho e nas relações pessoais faz com que 

cada vez mais as pessoas se interessem em consumir tais medicamentos.  
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A comunicação sempre influenciou o comportamento de compra das pessoas e isso não seria 

diferente no segmento farmacêutico de psicoestimulantes, que, hoje, segundo a empresa de 

pesquisa Persistence Market Research, aponta uma estimativa de mercado de US $25 bilhões até 

2024. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste trabalho, pode-se observar que o uso de psicoestimulantes por pessoas saudáveis 

que querem aprimorar a capacidade cognitiva não é algo recente e acontece desde os anos 30, 

quando a anfetamina começou a ser comercializada em forma de medicamento. A alta 

competitividade e a pressão nas escolas, nas universidades e no trabalho pela conquista de uma 

vaga ideal no mercado existe há tempos e faz com que as pessoas busquem diversas maneiras de 

melhorar seu desempenho. Atualmente, a forma encontrada mais utilizada é o uso da anfetamina 

e de outros psicoestimulantes, como a Ritalina, que driblam o cansaço e auxiliam no aumento da 

produtividade.  

Entretanto, a Ritalina é um remédio controlado que está fortemente associado ao tratamento de 

TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade). Ao mesmo tempo que o consumo de 

psicoestimulantes pela população americana é o maior do mundo, o número de diagnósticos de 

TDAH também é o maior, considerado pelos especialistas um número muito acima do “normal”.  

Isso faz refletir a intervenção das indústrias farmacêuticas destes medicamentos nas pesquisas, 

divulgações e diagnósticos da doença.   

A partir das pesquisas feitas para a elaboração deste artigo, foi descoberto que grande parte dos 

estudos sobre TDAH foram financiados pelas indústrias farmacêuticas, que além de financiar os 

estudos também pagavam médicos respeitados para palestrar e divulgar o tratamento sob uso de 

psicoestimulantes. Além dos profissionais da saúde, a publicidade dos medicamentos controlados 

também se estende para o público consumidor. 

A doença foi muito divulgada aos consumidores de forma tendenciosa, expondo sintomas e 

comportamentos comuns como sendo sinais de TDAH. Isso fez com que muitos adultos e crianças 

saudáveis, fossem se consultar com os médicos, que também estavam sendo manipulados. 

Enquanto a publicidade da Ritalina para os médicos se voltava ao tratamento de TDAH, para 

público consumidor ela era mais emocional e fazia promessas de uma vida mais “iluminada” e 

produtiva.  

Nos anos 60 o consumo de anfetamina pela população dos EUA atingiu seu pico e isso ocasionou 

uma revolta pública, que fez com que a anfetamina se tornasse uma substância controlada de 

categoria f2.  Isso fez o consumo diminuir drasticamente por um tempo e afetou a imagem dessa 

substância na cabeça do consumidor, que teve mais receio e medo de consumi-la.  

Porém, hoje o consumo é maior que nos anos 60 e forma uma indústria de mais de 13 bilhões de 

dólares. O que nos leva a verificar que a reaceitação da anfetamina e a aceitação do 

metilfenidato, que tem as mesmas funções e propriedades muito parecidas, depende apenas de 

uma jogada de marketing certo feito pelas indústrias farmacêuticas. 
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Resumo 

 

Em um cenário onde o olhar que considera a diversidade estética e a representatividade 

racial é considerado uma premissa básica na criação de campanhas publicitárias, este 

material tem a proposta de analisar como a marca Johnson's baby se adaptou a essa tendência 

macro ambiental ao longo dos últimos dez anos no mercado brasileiro. O objeto de análise 

é a representação da imagem corporal e estética infantil nas peças publicitárias criadas pela 

marca com o objetivo de discutir o estereótipo de beleza (Bebê Johnson’s) consolidado pela 

marca e como esse padrão de beleza dialoga com seus consumidores.  

 

Palavras Chave: Bebê Johnson’s; Padrão de Beleza; Publicidade infantil. 

 

 

Introdução 

 

Ao realizar uma pesquisa de imagem usado o termo “criança bonita” em um buscador 

online, que tipo de imagem você tem como resultado?  

É comum as marcas utilizarem garoto-propaganda para protagonizar campanhas de 

comunicação dos seus produtos e serviços e quanto mais duradoura é essa relação, mais 

profunda é a associação que o público faz em relação as características pessoais do garoto-

propaganda à marca ou ao produto/serviço. Essas associações à marca criadas pela 

publicidade, geram grande impacto no momento de decisão de compra, envolvimento e 

identificação. 

As propagandas da marca Johnson’s baby, sempre trouxeram a imagem do bebê fofo 

e feliz. Esse símbolo acompanhou o crescimento de muitas crianças no Brasil e foi um meio 

para a construção de um estereótipo de beleza. É muito comum ouvirmos alguém elogiar a 

beleza de um bebê e dizer que ele parece um bebê Johnson’s. 
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Em um cenário onde a valorização da diversidade e a queda de estereótipos ganha 

um papel cada vez maior, cobra-se das marcas uma comunicação com peças mais 

representativas e que estejam em harmonia com o seu público alvo. Esse movimento tem 

feito com que algumas marcas globais desenvolvam um planejamento estratégico de 

comunicação específico para cada país. Isso é resultado de estudos e esforço de militância 

de determinados grupos que problematizam e apontam como a publicidade molda a 

percepção das pessoas em relação a beleza e comportamento, podendo gerar grandes 

impactos culturais e sociais ao longo das gerações. 

Uma análise sobre as ações feitas pelas marcas frente a essa tendência macro 

ambiental, chama a atenção para responsabilidades social, impacto econômico e as relações 

de consumo. Os consumidores estão cada vez mais críticos e sabem reconhecer qualidade e 

os benefícios nos produtos que consomem, porém podem vetar o consumo, simplesmente 

por não se identificarem ou concordarem com a comunicação e valores de uma marca. 

Pensando nisso, este artigo propõe uma análise das peças postadas na página oficial 

do Facebook no Brasil da marcar Johnson’s baby com a finalidade de identificar o percentual 

de representatividade de Raça e Cor.  

 

 A Marca Johsnson’s Baby  

Johnson’s Baby é a marca de produtos de cuidados com o bebê e a criança lançada 

pela Johnson & Johnson há mais de 100 anos. Marcada por uma trajetória de liderança, os 

produtos ganharam a confiança de mães e hospitais. O portfólio oferece mais de 50 produtos 

em 11 categorias todos os produtos são desenvolvidos com fórmulas suaves e delicadas, 

vendidos em mais de 100 países ao redor do mundo essa linha busca atender famílias que 

querem cuidar de seus filhos com o auxílio dos melhores produtos e tem como destaque ser 

pioneira, no desenvolvimento da fórmula, “Chega de Lágrimas”, tão pura quanto água para 

não irritar os olhos delicados do bebê. 

 

 

 

Figura 1: Logo Johnson’s Baby.  

Fonte: Site institucional (2018, online) 
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Segundo a empresa de pesquisas estratégicas Euromonitor, o mercado de higiene e 

cuidados corporais para bebês aumentou de R$ 3,6 bilhões para R$ 5,7 bilhões em cinco 

anos (de 2011 a 2016) e segundo informações divulgadas pela ABIHPEC (Associação 

Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o país é o segundo 

maior mercado do mundo na categoria de produtos infantis, com 13,4 de participação em 

2012. O primeiro é dos EUA com 16,8%.   

A categoria de produtos infantis está ficando cada vez mais abrangente com a inclusão 

de produtos específicos para crianças ofertados pelo mercado, aceito pelas mães e apreciados 

pelos filhos também.  

Na 45ª Pesquisa de Reconhecimento de Marcas realizada pelo Supermercado 

Moderno, apresentou a marca Johnson’s baby como líder por 4 anos consecutivos. O estudo 

contou com a participação de 2.274 varejistas de todo o País. Realizado de junho a novembro 

de 2016, a pesquisa de SM mediu o índice de lembrança em relação às marcas. Os varejistas 

apontaram em questionário as três que acreditam ser as mais vendidas em suas lojas, em 

ordem de importância. 

 

 

Figura 2: Gráfico da porcentagem de lembrança de marca dos quatro primeiros colocados da pesquisa. 

Fonte: Supermercado Moderno. (2018, online) 
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Marketing e Comunicação 

 

A publicidade é a estratégia de marketing usada para divulgar um produto, serviço ou 

marca, em um determinado veículo de mídia com o objetivo de atingir o público-alvo da 

empresa e incentivá-lo a comprar.  

Publicidade também é uma área do conhecimento, dentro da Comunicação Social, que 

estuda não só a dinâmica dessa atividade, mas também sua função nas relações sociais e 

culturais (Camila Casarotto, 2016). Os publicitários estão sempre de olho nas tendências 

culturais e comportamentais da sociedade, para que os anúncios gerem uma identificação 

com o consumidor. Logo, publicidade também pode ser interpretada como um reflexo da 

sociedade do seu tempo, pois reproduz os comportamentos e valores atuais. 

Como exemplo temos o Oliviero Toscani, um fotógrafo polêmico. Nas campanhas da 

Benetton, uma marca italiana de moda, ele mostrou o racismo, o trabalho infantil, a AIDS, 

a fome, o preconceito religioso, e provocou muitos debates sobre o papel da publicidade. 

Sem apresentar nenhuma peça ou produto comercializado pela Benetton, o fotógrafo colocou 

duas crianças (uma negra e outra branca) sentadas em um penico. Um anúncio instigante que 

buscamos interpretar os motivos das cores, dos gestos, dos objetos, do 'não uso' de textos, 

de não apresentar os produtos da marca nos anúncios. Mais um anúncio da polêmica série 

apresentada por Toscani. 

 

 

Figura 3 – Propaganda Benetton 

Fonte: Propagandas Históricas (2018 online) 

 

Sobre a Johnson’s Baby, o Slogan “Com você e seu bebê nas descobertas da vida.” é 

vinculado em peças publicitárias em grande parte das campanhas da marca. 
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O concurso nacional de premiação do bebê mais bonito do Brasil, o famoso bebê 

Johnson & Johnson foi e é hoje, referência para uma criança considerada linda, limpa e bem 

cuidada. Num contexto social este tipo de ação tem o papel de compor no imaginário das 

pessoas uma ideia de como deve ser o bebê ideal e dita padrões do que devem ser tomados 

como referenciais em relação a beleza.   

 

 

Figura 4 – Divulgação Bebê Johnson´s 

 Fonte: Portal da Propaganda (2016, online) 

 

Em 2016 a marca surpreendeu com uma nova campanha. Com a ideia é valorizar a 

diversidade e a forte ligação entre mãe e filho. Junto com a agência DM9 produziu um filme 

com tom emocional e delicado, que mostra partes de um bebê, olhos, pês, mãos e pele, 

destacando as descobertas que acontecem na vida da mãe quando um bebê nasce. Até revelar 

que se trata de uma criança com Síndrome de Down. Com poucos minutos no ar, a 

publicação já colecionava milhares de interações nas redes sociais, incluindo depoimentos 

emocionados. 

 

 

Figura 5 – Bebê com Síndrome de Down 

 Fonte: Adnews, (2017, online) 
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Além do site institucional a marca, no Brasil, ela também está presente nas plataformas 

Facebook, Instagram e Youtube. Os canais são usados para divulgação de conteúdo 

informativo sobre lançamento de novos produto e engajamento dos públicos em suas ações 

de relacionamento os canais são usados também para atendimento de dúvidas e reclamações. 

Presente nessas plataformas desde 2011 a marca possui uma presença relevante bom 

desempenho no número de seguidores se comparado aos principais concorrentes.  

 

 

Marcas Facebook Instagram Youtube 

Johnson’s baby @johnsonsbabybrasil 

12Mi Curtidas 

12Mi Seguidores 

@jbabybr 

196 publicações 

187K seguidores 

Johnsonsbaby 

Inscreveu-se em 25 de mai de 

2006 

77Mi visualizações 

114K inscritos 

Baby Dove @BabyDoveGlobal 

299K curtidas 

300K seguidores 

- Baby Dove Brasil 

Inscreveu-se em 9 de jan de 

2015 

30Mi visualizações 

28K inscritos 

Huggies @huggiesbrasil 

5Mi curtidas 

5Mi seguidores 

@huggiesbrasil 

479 publicações 

108K seguidores 

huggiesbrasil 

12K inscritos 

Inscreveu-se em 14 de abr de 

2011 

28Mi visualizações 

Tabela 1: Comparativo de engajamento dos concorrentes:  

Fonte: Desenvolvimento Próprio (2018, online) 

 

 

Público 

 

A marca tem como público comprador, mulheres e homens, classes A B e C que 

buscam por produtos de qualidade e adequados a cada fase do cabelo da criança e público 

consumidor crianças de 3 a 8 anos. 

Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento 

populacional de 0,77% entre 2016 e 2017, um pouco menor do que a taxa 2015/2016 

(0,80%). Em 2004, havia 21.715.233 crianças de zero a 6 anos no Brasil, ou 11,93% da 

população. a maioria das crianças de zero a 6 anos no Brasil são brancas, seguida pelo grupo 
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dos pardos. No Amazonas, existe a maior comunidade de índios (23,5% das crianças 

indígenas de 0 a 4 anos). Em São Paulo, está o maior número de descendentes de orientais 

(44,3%) e na Bahia o maior grupo de crianças negras (16,7%).   

O número de bebês por mulher despencou nos últimos 60 anos. Em 1940, cada 

brasileira tinha em média 6,2 filhos. Em 2004, a taxa caiu a 2,1. A moda do filho único 

nunca esteve tão próxima e as crianças jamais foram tão valorizadas por seus pais. Em 2004, 

a família média nacional tinha 3,4 integrantes e renda mensal de R$ 510. (IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística).  

Portanto, agora o brasileiro consegue investir com mais frequência em artigos como 

cremes e shampoo para bebê. Além disso, as indústrias do setor estão ainda mais 

preocupadas em lançar diversos tipos de produtos, utilizando tecnologias de alta qualidade. 

A lista de produtos é intensa, e inclui lenços umedecidos, protetores solares, pomadas para 

assaduras e ainda colônia para bebê. 

Quando compram um kit bebê, boa parte dos pais procuram por produtos 

dermatologicamente e oftalmologicamente testados, que possam garantir a integridade da 

fórmula a fim de preservar a saúde e dos filhos. Cosméticos devidamente formulados para 

bebês, contam com um aroma suave e não agridem ou ressecam a pele, muitos deles sequer 

causam ardência quando entram em contato com os olhos. 

 

 

Ambiente Sociocultural 

 

O Brasil é um país caracterizado inicialmente por uma miscigenação entre brancos 

vindos da Europa, os índios que aqui viviam antes da colonização dos portugueses e de 

negros trazido da África durante o período da escravidão. Segundo IBGE 50% da população 

se declara negra ou parda.  
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Quantidade de indivíduos segundo a cor/raça, ao longo dos diferentes censos demográficos – Brasil – 1872-2010.  

Fonte: PETRUCCELLI (2012) 

  

 

Distribuição percentual dos indivíduos segundo a cor/raça, ao longo dos diferentes censos demográficos – Brasil – 1872-2010.  

Fonte: PETRUCCELLI (2012) 

 

O país é marcado pelo preconceito racial e valorização da estética europeia – Tom 

de pele clara e olhos claros. 

Nos últimos anos com o forte alcance das mensagens nas redes sócias, tem se 

levantado alguns questionamentos relacionados a aspectos da cultura brasileira, onde temas 

como representatividade étnica se tornaram relevantes e causaram mudanças na mentalidade 

e comportamento da sociedade e por consequência na comunicação das empresas. Em cada 

época na cultura de um país a beleza é vista e valorizada de formas diferentes. Durante 

muitos anos as marcas de produtos voltados para o público infantil atraiam compradores 
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com apelo estético da beleza de bebês europeizados, loiros, e de olhos claros consumindo 

os produtos em um ambiente elitizado usando como referência modelos de beleza distantes 

da realidade estética do brasileiro.  

A publicidade adota muitas vezes em sua estratégia estereótipos para atrair seus 

consumidores, criando um mundo perfeito e um ideal de beleza, onde as pessoas sentem a 

necessidade de conquistar e ter o produto ou serviço oferecido, se aproximando ao máximo 

no modelo e padrão estabelecidos. A desconstrução de estereótipos na publicidade é um 

trabalho que vem sendo feito por empresas e marcas nos últimos anos, que conseguiram 

perceber que para falar com seus consumidores e atraí-los era necessário fazer uma 

comunicação mais próxima de sua realidade. 

Cada vez mais é exigido pela sociedade uma postura ética diante a publicidade e as 

empresas estão considerando cada vez mais a implementação de estratégias que consideram, 

entre outros, o respeito ao ser humano, como ele é assumindo a transparência e a ética como 

atributos fundamentais nas suas relações com o consumidor. A imagem de marca é 

essencialmente tática, ou seja, se trata de um elemento que impulsiona resultados e a sua 

gestão deve ser permanente. Pode-se afirmar que sua função no mercado atual é mais do que 

ser simplesmente consumida e lembrada. Os consumidores exigem que a sua participação 

seja efetiva nos assuntos atuais, se identificando com a forma com que a marca se relaciona 

com o ambiente que a envolve. Por isso, o grande desafio do branding para os responsáveis 

pelo marketing das empresas é permanecer e garantir o disputado lugar no mercado e além: 

na vida do consumidor. 

 

Metodologia 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as características físicas das crianças utilizadas 

como modelos nas peças publicitárias produzidas pela marca, buscando identificar os 

estereótipos que aparecem com mais frequentes nas imagens e como essas imagens 

dialogam e representam a diversidade de Raça e cor dos brasileiros.  

Como metodologia foi realizada a classificação das 532 fotos postadas no álbum das 

redes sociais (Facebook) da marca, no período de (2011 a abril 2018) por data de publicação, 

Gênero, Raça/Cor, Cor dos Olhos, Cor dos cabelos e Tipo de cabelo. Esses dados estão 

apresentados neste artigo em formato de gráficos, onde podemos visualizar a evolução da 

diversidade de Raça e Cor nos posts.  
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Evolução Raça/Cor x Ano 

 

Figura 6: gráficos de distribuição percentual de Raça/cor das crianças modelos apresentadas nas peças.  

Fonte: Desenvolvimento Próprio (2018, online) 

 

% Acumulado  

Cor dos olhos, Tipo de Cabelo, Cor do cabelo e Tom da Pele  
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Figura 7: gráficos de distribuição percentual de Cor dos olhos, tipo e cor dos cabelos e tom da pele das crianças modelos apresentadas nas 

peças. Fonte: Desenvolvimento Próprio (2018, online) 

 

Considerações Finais  

 

Analisando os gráficos podemos notar que em todos os anos (2011 a abril 2018) as 

representações de crianças brancas ocupam mais de 60% das imagens publicadas e não há 

registro de crianças indígenas. Ao utilizar as informações dos gráficos para compor um perfil 

utilizando o maior percentual dentro de cada categoria temos como resultados uma criança 

branca de pele clara, olhos pretos, cabelos lisos e castanhos.  

Considerando o cenário brasileiro onde mais de 50% das pessoas se autodeclaram 

prestas ou pardas, incentivar uma reflexão sobre a disparidade de raça/cor nas imagens que 

compõe a comunicação publicitária das marcas tem sido uma pauta frequentemente 

trabalhada por influenciadores digitais no Youtube como Gabi Oliveira – Canal DePretas, 

Nátaly Neri - Canal Afros e Afins e Spartakus Santiago Canal Spartakus Vlog. Estamos em um 

período de mudanças e a publicidade a aspiracional está perdendo espaço para o conceito de 

representatividade. Os consumidores querem se ver retratados nas peças de comunicação e 

gerar identificação, empatia e até mesmo interesse de compra. Com o aumento do poder de 

consumo das classes mais baixas nos últimos anos as marcas precisam notar que o seu 

consumidor mudou e ajustar sua comunicação para agregar mais pessoas. Diante do cenário 
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exposto a impressão que fica é de que a marca aumentou o seu faturamento, mas continua 

falando com as mesmas pessoas.  
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CANÇÃO E ENGAJAMENTO SOCIAL: ANÁLISE DO DISCURSO DE CÁLICE, DE CHICO 

BUARQUE E GILBERTO GIL E A REINTERPRETAÇÃO DE CRIOLO. 
 

Aluna: Natalia Rodrigues Miranda  

Orientadora: Neusa Maria Oliveira Barbosa Bastos 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo realizar a análise comparativa entre duas canções: 

Cálice original, de Chico Buarque e Gilberto Gil e Cálice reinterpretada pelo rapper Criolo. Para isso, 

será utilizada a Análise do Discurso de Linha Francesa, com foco na ideologia, na perspectiva da 

interação entre o EU e TU e na noção de Sujeito nos discursos, baseada em autores especialistas 

na Análise do Discurso. Além disso, serão ressaltados aspectos no âmbito das semelhanças e 

diferenças entre os contextos em que as obras foram produzidas, incluindo características sociais 

e políticas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; Chico Buarque; Criolo; Cálice. 

 

Introdução 

 

No Brasil, a década de 1970 foi marcada pela ditadura militar, o que ocasionou a censura 

vinda dos políticos para com o meio artístico. Além dos livros, televisão, rádio e cinema, a música 

também teve limites impostos para a veiculação. Com isso, surgiram as canções de protesto criadas 

para que pudessem driblar a censura e denunciar os crimes dos políticos de extrema direita. Esses 

crimes variavam desde a corrupção até a tortura e o assassinato de pessoas inocentes, tudo isso, 

para a permanência do governo ditatorial, visto que: “[...] a tortura foi uma forma que se 

desenvolveu para extrair depoimentos de oposicionistas, intimidar a população e consolidar os 

governos ilegítimos, construídos sem a participação ou o consentimento popular.” (LEE-MEDDI, 

2009). 

Em meio a este cenário, foi criada, em 1973, uma das canções de protesto mais conhecida 

atualmente, Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil. Em um feriado católico, Gil teve uma repentina 

inspiração ao pensar na ideia do cálice, e junto de Buarque, fez a canção completa. Decidiram tocá-

la no festival Phono 73, promovido pela gravadora Phonogram, mas o som foi cortado enquanto 

apresentavam. Mesmo cantarolando apenas o ritmo da música, ambos foram interrompidos e 

Chico continuou o show com outras canções de sua autoria. Cálice, que foi “Liberada pela Censura 

em 1978, em meio ao processo de distensão lenta, gradativa e segura conduzido por Ernesto Geisel 

[...] a composição de Gil e Chico foi gravada por Chico e Milton Nascimento” (GARCIA, 2014, p.130) 

e ainda hoje é considerada um fenômeno, lembrada e reproduzida pelos brasileiros. 
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No ano de 2010, Criolo reinterpretou a canção Cálice, adaptando a letra aos problemas 

sociais nas periferias da época. Essa paródia, de certa forma, aproximou os jovens, público alvo de 

Criolo, da obra original, levando todos a uma maior reflexão, tanto sobre os problemas da 

sociedade devido à ditadura quanto às questões da contemporaneidade vividas por pessoas menos 

privilegiadas financeiramente, expostas à violência do mundo moderno. Isso porque é reforçada a 

ideia da enorme desigualdade social presente no Brasil, em que a segurança é mais efetiva em 

locais frequentados por pessoas com maior poder aquisitivo, como se esclarece nos dizeres de 

Barbosa e Silva: 

 

As favelas não só resultam dessa desigual apropriação social da cidade, 
como também são produtos de concepções e práticas distintivas de 
direitos fundamentais. Há uma hierarquização da cidadania no território 
urbano que, no seu limite extremo, conduz ao sitiamento discriminador 
e ações indiscriminadas de violência contra comunidades populares [...] 
(BARBOSA; SILVA, 2013, p.122). 

Justificativa  

Observando todos esses fatos, consideramos esta análise pertinente para a área acadêmica 

devido às questões políticas e sociais inseridas no contexto das obras, como maneira de criticar e 

afrontar o governo de suas determinadas épocas, conscientizando o povo brasileiro sobre a má 

conduta da maioria dos políticos, no âmbito de desigualdade e injustiça para com a população, que, 

mesmo com um longo espaço de tempo, continuou sofrendo impasses na questão política.  

Objetivo  

Nosso objetivo, neste trabalho, é realizar, a partir da Análise do Discurso (AD) de linha 

francesa, uma leitura comparada entre a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, de 1973 e 

a versão da mesma criada por Criolo, de 2010, entendendo que o discurso “[...] pode significar 

qualquer coisa, já que toda produção de linguagem pode ser considerada ‘discurso’.” (MUSSALIM, 

2001), porém, Nosso foco está no âmbito do discurso com ligação a toda atividade interativa (EU-

locutor e TU-interlocutor) produtora de sentidos que se dá na relação dialógica situada em um 

AQUI/AGORA, com base no sujeito e nas questões ideológicas contidas nas obras. 

 

Logo, visando a aprofundar a leitura do nosso objeto, a partir da Análise do Discurso com 

base nos pontos semelhantes entre as obras apesar do longo espaço e tempo entre elas, 

formulamos questões fundamentais como: Qual a principal parecença entre as críticas das 

canções? E a diferença? Qual a semelhança discursiva e ideológica encontrada nas canções? Qual 

o grau de importância da música, no geral, para a sociedade brasileira? 

 Sobre os autores 
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Os criadores da canção Cálice, Francisco Buarque de Holanda e Gilberto Passos Gil Moreira, 

conhecidos popularmente como Chico Buarque e Gilberto Gil, pertencem à mesma geração de 

cantores no Brasil que são sinônimos de sucesso desde os anos 60. Chico nasceu no Rio de Janeiro, 

em família abastada, ainda criança morou na Itália, onde aprendeu, além de italiano, inglês. Desde 

jovem trabalhou com a escrita e além das canções, também escreveu muitos livros e peças teatrais 

que compõem o currículo. Muito apaixonado pelo Brasil, também já criou diversas marchinhas de 

carnaval e nunca escondeu sua paixão por futebol. Na época da ditadura militar, decidiu se exilar 

na Itália, onde criou o álbum “Apesar de você”, censurado pelo regime. Embora seja escritor, hoje 

é mais conhecido nacional e internacionalmente como cantor e compositor dos ritmos MPB e 

samba. 

Gilberto Gil, nascido em Salvador, pertence a uma família de classe média, foi criado na 

cidade de Ituaçu e lá foi alfabetizado pela avó. Desde pequeno demonstrava interesse por música, 

mas somente anos mais tarde, ao começar a faculdade, é que entrou em contato com grupos 

musicais. Tempos depois, Gil foi um dos principais ativistas do tropicalismo, movimento que 

buscava não definir objetivos claros como o protesto, por exemplo, e os participantes do 

movimento se consideravam revolucionários por fazerem algo novo no Brasil, trazendo alegria ao 

povo por meio da música. Nos anos de 1970, o movimento influenciou a sociedade brasileira até 

mesmo na visão sobre o mundo, ao trazer inovações, como o uso de instrumentos eletrônicos. A 

guitarra, por exemplo, chocou os nacionalistas, que acreditavam que a verdadeira música brasileira 

era a MPB e a Bossa Nova, ritmos tocados ao som do violão. Houve uma passeata contra o uso da 

guitarra elétrica, com a justificativa de que tiraria a autenticidade das canções brasileiras, já que o 

instrumento carregava a origem dos Estados Unidos da América e traria consigo, a cultura do Rock 

americano. No auge da Tropicália, movimento pelo qual é lembrado até hoje, Gil foi preso pelos 

militares, meses depois de sair da cadeia, se exilou em Londres por alguns anos. Gilberto, além de 

cantor, teve uma carreira política, atuando como vereador e ministro da cultura. É conhecido 

atualmente em âmbito nacional, por sua carreira de cantor e compositor na MPB e principalmente 

por ser um dos fundadores do movimento Tropicália. 

Na mesma década em que Gilberto e Chico compunham sua famosa música de protesto, 

no auge da censura, nasceu um futuro compositor, Kleber Cavalcante Gomes, conhecido como 

Criolo. Ele teve uma infância humilde no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. Ao crescer, 

Criolo teve algumas profissões antes da música, como vendedor e educador, por exemplo. Teve 

motivações para estudar quando jovem porque sua mãe retornou aos estudos junto com ele e 

também se tornou educadora. Sempre envolvido com RAP, Criolo publicou algumas canções 

despretensiosamente em uma rede social e dois anos depois, lançava seu primeiro álbum. 
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Lançamento da internet, atualmente Criolo ainda mora na periferia, mas passa muito tempo 

viajando fazendo shows e é conhecido por cantar e compor RAP e samba. 

 

Na época em que criou a canção, Criolo era um dos que tentavam a sorte cantando RAP e 

não era muito conhecido fora da internet. No ano seguinte, teve seu reconhecimento por um 

público maior, em sua maioria jovem, graças ao lançamento de um clipe muito divulgado por um 

canal do mesmo público alvo. Esse reconhecimento fez com que os fãs se interessassem por todas 

as suas canções, que tinham um estilo diferenciado, assim, fazendo a maior parte do público 

enxergar seu Cálice, antes de tudo, como poesia, Criolo “[...] não poupa o interlocutor. Faz questão 

de tirá-lo da zona de conforto, do raciocínio convencional, da discussão viciada”, (PRETO, 2013). 

Criolo fez parte de uma nova geração de rappers, inspirada em Racionais MC’s, que trouxe a canção 

da periferia utilizada como instrumento de reflexão e não por acaso, de protesto. 

Análise comparativa do discurso das canções 

 

Tendo apresentado os autores, iniciaremos a análise comparativa do discurso das canções, 

na perspectiva do sujeito, relação dialógica, interação verbal (EU e TU) e ideologia. Sobre o 

entendimento de sujeito no discurso: 

“Para Pêcheux (1988 [1975], p. 163) ‘o sujeito se constitui pelo 
‘esquecimento’ daquilo que o determina’, e esquecimento, aqui, vai no 
sentido do acobertamento daquilo que o causa no próprio interior de seu 
efeito, e não no sentido de algo que se tenha sabido um dia e tenha-se 
esquecido .” (PATTI, 2009, p.19). 

 

Assim, analisando a relação entre os objetos de estudo, entendemos que nenhum sujeito 

se lembra de não ser dono do próprio discurso, por isso, a inspiração da primeira canção está 

presente em sua paródia muito além da questão melódica, portanto, os pontos semelhantes e 

diferentes serão devidamente explorados neste estudo. 

A música Cálice Chico Buarque e Gilberto Gil, tem uma interpretação geral a ser 

considerada, visando aos acontecimentos históricos de sua época e as diversas análises já 

realizadas sobre seus versos: 

 

Cálice 

 

Chico Buarque e Gilberto Gil 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/


256 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

De vinho tinto de sangue 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

De vinho tinto de sangue 

 

Como beber dessa bebida amarga 
 

Tragar a dor, engolir a labuta 
 

Mesmo calada a boca, resta o peito 
 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa 
 

Melhor seria ser filho da outra 
 

Outra realidade menos morta 
 

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

De vinho tinto de sangue 

 

Como é difícil acordar calado 
 

Se na calada da noite eu me dano 
 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 
 

Esse silêncio todo me atordoa 
 

Atordoado eu permaneço atento 
 

Na arquibancada pra a qualquer momento 
 

Ver emergir o monstro da lagoa 
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Pai, afasta de mim esse cálice 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

De vinho tinto de sangue 

 

De muito gorda a porca já não anda 
 

De muito usada a faca já não corta 
 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 
 

Esse pileque homérico no mundo 
 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 
 

Dos bêbados do centro da cidade 

 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

Pai, afasta de mim esse cálice 
 

De vinho tinto de sangue 

 

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 
 

Quero inventar o meu próprio pecado 
 

Quero morrer do meu próprio veneno 
 

Quero perder de vez tua cabeça 
 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 
 

Me embriagar até que alguém me esqueça 

 

No âmbito geral, a canção trata de um protesto contra o governo ditatorial, que impedia a 

liberdade de expressão dos civis. De acordo com Aleilton Fonseca (2013, p.34) “Entre as diversas 



258 

 

composições proibidas, Cálice é uma das que mais sofreram represálias impingidas pela censura do 

sistema ditatorial.”. A letra busca, além de alertar, também conscientizar muitos que não sabiam 

da existência da repressão do governo. Foi uma criação proposital, com o intuito de criticar e 

provocar o regime militar. Segundo Orlandi (2007, p. 104) “A censura sempre coloca um ‘outro’ no 

jogo. Ela sempre se dá na relação do dizer e do não poder dizer, do dizer de ‘um’ e do dizer do 

‘outro’ [...]”. Assim, observamos a questão do discurso e ideologia em todo o contexto da canção, 

já que a finalidade dela, no geral, é dirigir uma forte crítica a o “outro”, que no caso, seria o regime 

ditatorial. Com isso, se dá a relação: dominado-dominador/ oprimido-opressor. 

A canção se inicia com uma analogia à bíblia, baseada no trecho “Meu Pai, se é possível, 

passa de mim este cálice [...]” (BÍBLIA, Matheus, 26,39). Nesse fragmento, compreendemos que o 

significado de cálice no contexto bíblico é a ira divina e nessa situação Jesus fazia uma oração 

pedindo a Deus que o livrasse do encargo de passar pela provação de morrer por todos os pecados, 

já que nesse momento dos acontecimentos Jesus estava ciente da denúncia que Judas havia feito 

contra Ele. 

A interpretação entre os religiosos sobre essa passagem bíblica é que Jesus estava muito 

aflito e angustiado por carregar tamanha responsabilidade sem a companhia de seu pai. Podemos 

associar a assimilação de sentidos de que o cálice para Jesus, o qual causou sentimentos ruins, é o 

cale-se para o sujeito dominado da canção, que se sente aflito por não poder se expressar, como 

percebemos no verso: Esse silêncio todo me atordoa. Sabemos que o silêncio está inserido em 

todos os discursos e, por conta disso, tem um grande significado. No contexto da política ditatorial, 

ele é denominado pela censura, que pode ser caracterizada como um silêncio de interdição 

(ORLANDI, 2007). Reparamos isso porque o maior dos males para o sujeito enunciador da canção 

é a falta da liberdade de expressão causada pelo enunciatário e esse incômodo está presente em 

alguns fragmentos e palavras específicos, como: tragar, beber e engolir no sentido figurado de 

possuir alguma dificuldade para que algo passe pela garganta, isso pode ser comparado ao 

impedimento de aceitar o que lhe era imposto, como popularmente dizemos: “engolir sapos” e 

calada a boca/ silêncio na cidade não se escuta/ aceitar calado/ quero lançar um grito desumano, 

que significa a vontade de se expressar verbalmente e ter um impedimento, que no caso é a 

censura imposta, e isso fica claro na passagem: essa palavra presa na garganta. 

Entendemos que discurso é um processo dialógico de sujeitos (EU-locutor e TU-

interlocutor) inscritos em determinados contextos (AQUI/AGORA), representando papéis 

acordantes com as posições que ocupam. Assim, é possível esclarecer que os sujeitos da canção 

são a representação do povo brasileiro e do regime ditatorial no contexto na década de 1970, no 

Brasil. O povo se dirige ao governo com a intenção de provocar e resistir à censura, em busca da 

liberdade de expressão. Sabemos que a interação verbal é uma característica fundamental da 
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linguagem, pois a linguagem estabelece os seres humanos, assim o homem se encontra na relação 

dialógica EU e TU ou EU e OUTRO (CAVALCANTE; MENEZES, 2011). 

Tendo conhecimento da relação dialógica, vemos na canção uma interação entre o sujeito 

dominado e o sujeito dominador, em que o dominado emite duras críticas ao dominador sobre a 

violência e aos problemas econômicos causados por ele. Isso porque o regime ditador “batia com 

uma mão e acariciava com a outra”, ou seja, ao mesmo tempo em que torturava parte da 

população que era contra as regras do governo, como vemos em: Tanta mentira, tanta força bruta, 

também dava boas condições financeiras à outra parte, com a oportunidade de que adquirisse bens 

materiais, principalmente carros. O detalhe é que todos os benefícios dados ao povo nessa época 

trouxeram anos de dívida externa ao Brasil. Segundo Parron (2014, p.150) “Em 1970, a dívida 

externa era de 5,3 bilhões de dólares; em 1980, já tinha se tornado um pesadelo de 53,8 bilhões.”, 

aspecto ressaltado no trecho: De muito gorda a porca já não anda. Esse fragmento também se 

remete ao dinheiro guardado pelos políticos, em comparação a um cofre comum e à corrupção, 

tudo isso demonstra a não efetividade do regime, bem como mostra o excerto: de muito usada a 

faca já não corta. 

Lendo nas entrelinhas, é visível que em toda a música existe uma tentativa de fuga do 

sujeito enunciador dos acontecimentos ruins causados pelo sujeito enunciatário, isso porque 

muitos trechos dissertam sobre beber e estar bêbado ser algo bom em meio a uma situação de 

caos, até pelo ponto do bêbado se sentir livre para falar sem escolher as palavras, o que era um 

privilégio para quem vivia na época da censura. Bêbados falavam o que pensavam, quando e como 

queriam e apesar de sábios, não eram verdadeiramente ouvidos, por serem considerados loucos. 

A liberdade do bêbado era desejada pelo sujeito oprimido por ser o motivo da realização dos 

diversos tipos protestos, pois mesmo sabendo que não poderia falar 

por conta da censura do sujeito opressor, o oprimido tinha a consciência de que deveria ser livre, 

assim como os bêbados e que o opressor poderia calar seus sentimentos, mas não poderia tirar a 

liberdade de seus pensamentos. Notamos essa observação por causa da passagem: Mesmo calado 

o peito, resta a cuca/ Dos bêbados do centro da cidade. 

Por fim, entendemos uma mensagem mais direta do EU para o TU do que no resto da 

canção, pois o enunciador se expressa na primeira e segunda pessoa, deixando clara a relação 

dialógica, isso porque o oprimido expressa uma vontade de adquirir total independência do 

opressor, seguir suas próprias regras, ter suas próprias ideias, tal liberdade que seria contrária à 

imposição do sistema da época, como vemos nos trechos: Quero perder de vez tua cabeça/ Minha 

cabeça perder teu juízo. Depois disso, a música se encerra com uma denúncia sobre um caso 

específico, retratado na passagem quero cheirar fumaça de olé diesel, que se refere ao caso do 
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Stuart Angel, militante que lutava contra a ditadura. Ele foi arrastado por um jipe, o amarraram e 

o obrigaram a cheirar fumaça de óleo diesel, agonizando até a morte (SILVA, 2008). 

Neste momento, iniciamos a análise da canção de Criolo, que é menos conhecida pelo 

público e tem muitos pontos importantes a serem ressaltados em âmbito interpretativo: 

 

Cálice 

 

Criolo 

 

Como ir pro trabalho sem levar um tiro 
 

Voltar pra casa sem levar um tiro 
 

Se as três da matina tem alguém que frita 
 

E é capaz de tudo pra manter sua brisa 

 

Os saraus tiveram que invadir os botecos 
 

Pois biblioteca não era lugar de poesia 
 

Biblioteca tinha que ter silêncio, 
 

E uma gente que se acha assim muito sabida 

 

Há preconceito com o nordestino 

Há preconceito com o homem negro 
 

Há preconceito com o analfabeto 
 

Mas não há preconceito se um dos três for rico, pai 

 

A ditadura segue meu amigo Milton 
 

A repressão segue meu amigo Chico 
 

Me chamam Criolo e o meu berço é o rap 

 

Mas não existe fronteira pra minha poesia, pai 
 

Afasta de mim a biqueira, pai 
 

Afasta de mim as biate, pai 
 

Afasta de mim a cocaine, pai 
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Pois na quebrada escorre sangue,pai 

 

Pai 
 

Afasta de mim a biqueira, pai 
 

Afasta de mim as biate, pai 
 

Afasta de mim a cocaine, pai 
 

Pois na quebrada escorre sangue 

 

Em uma visão geral, Cálice, de Criolo, é uma obra totalmente inspirada na canção de Chico 

e Gilberto Gil, visando principalmente aos aspectos dos problemas com a questão da política 

brasileira e a sociedade, o enunciador trata sobre diversos assuntos vividos dentro da periferia 

brasileira, com um enfoque maior na questão da violência, que ocorre com mais frequência em 

bairros pobres. A canção fala da violência que o morador da favela sofre por parte de 

desconhecidos, mas provavelmente percebendo que a violência no país é tanta, que nem mesmo 

com pessoas próximas estamos seguros. Curiosamente, meses depois, ainda no mesmo ano, 

policiais e traficantes do Complexo do Alemão, favela carioca, entraram em confronto, colocando 

a vida de pessoas inocentes, moradores da periferia, em risco. Sendo assim, é possível confirmar 

que: 

Inegavelmente, a parcela da população que mais sofre é a porção mais 
pobre, que, diante dessa instabilidade e de uma gestão do território 
inatingível para ela, ocupa áreas irregularmente, vive em condições 
subumanas, sem um Estado que a ancore. (TAGLIANI, 2010). 

 

Como já explicado anteriormente sobre o discurso e a relação dialógica, compreendemos 

que, nesta canção, um dos sujeitos é a representação da população, que se dirige ao outro, o 

governo, no caso, e ambos estão inseridos no contexto da década de 2000, mais precisamente no 

ano de 2010, no Brasil. A intenção expressa na canção é criticar a hipocrisia do governo que se 

denomina democrático, mas continua repressor quando se trata de pessoas de classe social menos 

favorecida. 

A ideologia definida como positiva é composta por ideias políticas vinculadas aos interesses 

de classe e este ponto é encontrado em toda a canção, visto que o sujeito dominado clama por um 

pai, que significa Deus, única divindade considerada capaz de proteger a todas as pessoas que 

enfrentam as maldades na periferia e, pai que também dá sentido ao governo, sujeito dominador, 

que na teoria deve dar instrução para todos, mas na prática, não inclui quem é pobre, pois nunca 

proporcionou educação pública de qualidade, o que é reparado pelo enunciador ao citar o 
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problema da elitização das bibliotecas do Brasil no trecho: Os saraus tiveram que invadir os 

botecos/ Pois biblioteca não era lugar de poesia/ Biblioteca tinha que ter silêncio/ E uma gente que 

se acha assim muito sabida. 

No sentido ideológico, a temática de mais ênfase tratada na canção de Criolo é a falta de 

acesso a um ensino de qualidade igualitário, que pode ter como consequência a ignorância e isso 

auxilia para que as pessoas escolham caminhos ruins, como o das drogas, por não ter expectativas 

de melhora. Percebemos a clareza disso no verso Afasta de mim a cocaine, pai, ou seja, a cocaína. 

O uso de entorpecentes é uma questão muito recorrida na obra e notamos isso em alguns trechos 

que carregam palavras como frita, brisa e biqueira. que significam respectivamente: estar sobre o 

efeito de drogas; ter alucinações e ponto de encontro para venda de drogas ilegais. Sobre esse 

tema, Criolo disse em uma entrevista: 

É uma preocupação de todas as pessoas que querem o bem [...] abordar 
esses temas porque tá aí [...], o crack tá aí, a cocaína tá aí. Em qualquer 
lugar você tem uma bebida alcoólica e qualquer garoto de qualquer idade 
consome isso e é lícito e o buraco é mais em baixo, é perceber que dentro 
de cada um de nós existe uma força que pode passar uma simples 
mensagem: “olha, isso não é legal pra você” (DE FRENTE COM GABI, 
2012). 

 

Entre os pontos implícitos da canção, há o argumento de que as drogas e o tráfico causam 

a violência e isso prejudica quem mora na periferia, que além de ter que enfrentar os problemas 

na comunidade, também sofre fora dela o preconceito por ser pobre, como vemos na estrofe Há 

preconceito com o nordestino/ Há preconceito com o homem negro/ Há preconceito com o 

analfabeto/ Mas não há preconceito se um dos três for rico, pai. Com isso, se dissemina uma 

enorme desigualdade social, estimulada pelo sistema capitalista, formador dos moldes de justiça e 

mérito que permanece até hoje, sendo modelo de vida dos brasileiros. 

Na Cálice de Criolo há uma comparação direta sobre a ditadura de antigamente com os 

tempos atuais no trecho a ditadura segue meu amigo Milton/ a repressão segue meu amigo Chico, 

isso porque o modelo da ditadura, que antes reprimia alguns, ainda funciona no modelo da 

democracia, reprimindo e manipulando, implicitamente, pessoas sem poder aquisitivo, que 

seguem sem acesso à cultura, à educação e ao conhecimento de mundo por serem privadas de 

reconhecer suas histórias como iguais ou melhores que a dos outros por uma chance de ascensão. 

No âmbito de relação entre as duas canções Cálice, percebe-se a interação entre EU e TU, 

no caso do enunciador e enunciatário. Maingueneau (1997) diz que dentro de um discurso, os 

sujeitos são coniventes um com o outro, por esperarem que cada um tenha determinada reação, 

estando inserido em um contexto, o que é chamado de contrato no âmbito da linguagem: 
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Logo, um sujeito ao enunciar presume uma espécie de "ritual social da 
linguagem" implícito, partilhado pelos interlocutores. Em uma instituição 
escolar, por exemplo, qualquer enunciação produzida por um professor 
e colocada em um contrato que lhe credita o lugar de detentor do saber 
[...] 

 

(MAINGUENEAU, 1997, p.30). 

 

Ou seja, o enunciador, no caso das duas canções, procura expressar uma mensagem ao 

enunciatário, mais precisamente sobre o contexto político das determinadas épocas. Se o 

enunciatário souber a situação em que está inserido, a mensagem será transmitida com sucesso, 

pois haverá uma reação esperada, como no contrato. É preciso que haja uma conivência entre os 

sujeitos, isto é, que o enunciatário interprete a canção no tempo e no lugar determinado pelo 

enunciado. 

Compreendendo essa interação, constatamos que outro ponto que se equivale entre as 

canções são os de ideologia, já citado acima, por entender que os sujeitos de ambas estão inseridos 

em contextos políticos e ideológicos semelhantes em que os sujeitos possuem certa ligação, visto 

que “O estudo do discurso para a AD, [...] inscreve-se num terreno em que intervêm questões 

teóricas relativas à ideologia e ao sujeito.” (MUSSALIM, 2001, p. 110), pois temos em ambas um 

sujeito dominado que se pronuncia ao sujeito dominador por meio de palavras que expressam 

determinada realidade, no caso, a da insatisfação do povo brasileiro com as ações governamentais. 

Ambos os sujeitos dominados falam de características do cotidiano de uma forma muito dura, 

expondo o máximo da tristeza e dificuldade enfrentada por eles. Exemplo disso, vemos nos trechos 

De que me vale ser filho da santa/ Melhor seria ser filho da outra/ Outra realidade menos morta/ 

Tanta mentira, tanta força bruta, na canção de Chico e Gilberto e nos trechos Como ir pro trabalho 

sem levar um tiro/ Voltar pra casa sem levar um tiro/ Se as três da matina tem alguém que frita/ E 

é capaz de tudo pra manter sua brisa, na reinterpretação de Criolo. Fragmentos esses que 

interessam para justificar suas posições e fazer com que qualquer um seja capaz de identificar o 

sujeito a quem se refere. 

Mesmo que todas essas semelhanças sejam indiscutíveis, inferimos que existem muitas 

diferenças devido ao tempo que se passa entre uma obra e outra. E ainda que haja esses pontos 

divergentes, encontramos, dentro deles, algumas similaridades, como é o caso do sujeito inserido 

nos contextos dos enunciados. Entendendo que: 

 

“O discurso é produzido por um sujeito – um EU que se coloca como o 
responsável pelo que se diz (de forma explícita como num diário de 
adolescente ou implícita como no discurso da ciência) e é em torno desse 
sujeito que se organizam as referências de tempo e de espaço.” 
(BRANDÃO, [2004?], p.4). 
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Compreendemos que os dois objetos de estudo, por tratarem de um mesmo assunto, que 

é a política brasileira e seus impactos para a sociedade, acabam se encontrando na questão dos 

objetivos do ato de fala dos sujeitos e dos que pretendem atingir, como já explicado acima, mas as 

diferenças entre tempo e espaço são nítidas para qualquer um que aprecie as obras. Isso porque, 

entre os pontos que divergem, além do estilo musical e linguagem utilizada pelos sujeitos, temos 

uma passagem temporal que alterou também no âmbito político e, mesmo que o Brasil ainda 

tivesse muitos problemas em 2010, foi perceptível o avanço no quesito liberdade de expressão. 

Dessa maneira, o EU da primeira canção se dirige ao TU de forma implícita, visando que o 

AQUI e AGORA da época impunha regras de tratamento, assim, o sujeito dominado se referia ao 

dominador de forma indireta, como se entendia pela palavra Cálice, sendo quase incompreensível 

sem que houvesse uma interpretação de duplo sentido e mesmo assim, era considerado errado 

aos olhos do enunciatário. Enquanto o sujeito dominado de 2010 não precisou se utilizar de 

nenhum trocadilho para explicitar o que pensava ao sujeito dominador, visto que ele mesmo 

demonstra ter liberdade no trecho Mas não existe fronteira pra minha poesia. Sendo mais livre, ele 

utiliza termos mais bruscos, porém, ao mesmo tempo em que existe a possibilidade de escolha das 

palavras, dizer o que pensa quando e como quer, o sujeito de 2010 é dominado como o de 1973, 

porque a ditadura de anos atrás não se extinguiu totalmente. O AQUI e AGORA do sujeito dominado 

mudou, mas o ponto principal da crítica, que é o sujeito dominador, continua praticamente o 

mesmo, só que ao invés de torturar como forma de punição, o oprimido recebe algum agrado de 

vez em quando ou simplesmente o silêncio diante das acusações ao opressor. Assim, a adaptação 

é entendida como: “O paralelo feito por Criolo explicitando a herança da ditadura na insegurança 

das ruas e na manutenção das desigualdades [...]” (VILLAÇA, 2014). 

      

     Considerações Finais 

Algumas questões formuladas nesta pesquisa foram respondidas no decorrer deste artigo, 

retomaremos agora os pontos principais para elucidar as devidas respostas, necessárias para 

alcançarmos os objetivos. 

Sobre as parecenças e diferenças entre as canções, encontramos as semelhanças no ponto 

de vista da crítica embutida em ambas e também sobre a questão discursiva e ideológica. Isso 

porque as duas contém uma forte crítica às políticas de suas determinadas gerações, em que há 

um sujeito dominado (a representação do povo brasileiro) e um sujeito dominador (governo), em 

uma interação verbal na qual o EU (dominado) se dirige ao TU (dominador) com os mesmos 

objetivos: demonstrar a insatisfação com a política e o tratamento dos políticos para com o povo 

brasileiro. Assim, entendemos que: 
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Nos discursos produzidos pelo homem está toda a sua história, aquilo que 
foi dito e foi silenciado (que, entretanto, podemos recuperar pelas 
marcas, pistas deixadas), as relações de interação, de intercâmbio e 
também as relações de oposição, polêmicas e antagonismos 
estabelecidos. Enfim, as relações de poder, de dominação, de alianças, 
de silenciamentos. (BRANDÃO, [2004?], p. 26) 

 

Enquanto as diferenças há a questão do espaço e tempo entre os objetos de estudo, sendo 

os contextos de 1973 e 2010. Nesse hiato de tempo, houve uma drástica mudança no sistema 

governamental, que passou de uma ditadura para uma democracia, o que fez com que houvesse a 

diferença na linguagem e nas necessidades dos sujeitos oprimidos. Enquanto o de 1973 se queixa 

da censura, tortura e pede a liberdade de expressão, o de 2010 reclama da violência escancarada, 

das drogas, da extrema pobreza e pede paz. 

Dessa forma, é possível perceber a música como um instrumento além do entretenimento, 

pois serve de ponderação à sociedade sobre os acontecimentos de seu período. Embora haja uma 

discrepância de estilo, espaço e tempo entre as canções, podemos encontrar muitas semelhanças 

entre elas, já que uma serviu de inspiração para a outra. Isso indica que, se tratando de questões 

sociais e políticas, muito se manteve igual. 

Com tudo isso, conseguimos cumprir o objetivo da pesquisa, de analisar no sentido da 

Análise do Discurso de linha francesa os objetos de estudo e, no geral, fazer um balanço do que 

mudou e do que permanece igual entre as obras, ressaltando os aspectos da ideologia, sujeito e 

relação dialógica nas canções, percebendo a importância da AD para a formação de cidadãos mais 

críticos, que possam enxergar as maneiras de manipulação e censura em muitos discursos. 

Entendemos que cada obra nos impactou de alguma forma, mesmo pertencendo a épocas em que 

não estamos efetivamente inseridos, nos percebemos como humanos nas tristezas e revoltas das 

duas letras. 

Os objetos de estudo discutem sobre a questão de como o povo é visto humanamente 

pelos políticos e percebemos uma distorção do que deveria ser para o que realmente é, visto que 

na canção de 1973, o sujeito enunciador pede para que afaste o vinho tinto de sangue dele e na de 

2010, o enunciador diz que na quebrada escorre sangue. Sangue esse que simboliza a morte e as 

violências brutais, que fazem parte da vida da população brasileira. Ora morta pelos próprios 

comandantes, revoltados com a desobediência e “falta de respeito”, que eles tanto cobravam, mas 

não sabiam oferecer, ora matando uns aos outros, sem direito à educação de qualidade, vivendo 

em condições de pobreza, próximos da criminalidade e sem oportunidades de ascensão. 

Vimos mudanças com o fim da censura, pois estamos livres para pensar e agir como 

quisermos, porém os políticos continuam a corromper o dinheiro público para bem próprio e a 
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proporcionar uma falsa ideia de liberdade ao povo, que não percebe, mas continua sendo o sujeito 

dominado. 
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RESUMO 

Este artigo científico estuda o papel que o radiojornalismo comunitário desempenha, na busca por 

uma mídia mais democrática e acessível aos cidadãos. Com o intuito de responder as seguintes 

questões: “de que forma uma rádio comunitária pode contribuir para democratizar e tornar 

acessível a informação à população? Qual o nível dessa democratização?”, foi realizado o estudo 

de caso da Cidadã FM, rádio comunitária do bairro Butantã, em São Paulo. O referencial teórico 

buscou, primeiramente, expor o oligopólio comunicacional brasileiro para entender a problemática 

gerada pela concentração do quarto poder na mão de poucos, a influência da mídia sobre a opinião 

pública e o porquê desta ser tão importante em um sistema democrático. O estudo também 

evidenciou a utilidade e importância dos meios comunitários nesse cenário e, em particular, das 

rádios comunitárias para um jornalismo mais transparente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo comunitário; democratização; radiojornalismo. 

 

Introdução 

Setenta por cento dos meios de comunicação de massa brasileiros são controlados por seis 

principais famílias (CHADE, 2013), sendo elas: Abravanel (SBT), Civita (Abril), Frias (Folha), Marinho 

(Globo), Mesquita (O Estado de S.Paulo), Saad (Bandeirantes) (CAVALCANTI, 1994). Essa 

concentração do quarto poder na mão de poucos é prejudicial para o exercício da democracia, já 

que facilita a manipulação da informação em prol dos interesses desses grupos. 

Partindo desse princípio, busca-se alternativas para tornar a informação mais acessível e 

democrática a toda a população. Uma boa opção para tal é a utilização dos meios de comunicação 

comunitários, que buscam um diálogo com a população das comunidades para melhor ouvi-la e 

informá-la sobre os acontecimentos locais e do mundo. 

De acordo com o relatório de agosto de 2012 da Associação Brasileira de Radiodifusão, 

Tecnologia e Telecomunicações (ABRATEL), na cidade de São Paulo havia apenas 38 emissoras 

comunitárias licenciadas no respectivo ano, em um cenário de 9.973 rádios comerciais no país. A 

constituição de 1988, no capítulo V, artigos de 220 a 224, contém os artigos referentes à 

comunicação social. Destes, justamente os que regulam a questão do monopólio comunicacional 
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(Art. 220), as finalidades das programações dos meios (Art. 221) e o direito de resposta (Art. 5, inc. 

V) ainda não foram devidamente regulamentados. 

Para cumprir o objetivo do estudo, além de pesquisa bibliográfica a fim de embasar 

teoricamente a análise, foi feito o estudo de caso da rádio Cidadã FM, 98,1 MHz, rádio comunitária 

oficial do bairro Butantã, em São Paulo. Por meio de leituras, observações e entrevistas, essa 

pesquisa teve o intuito de buscar as respostas para os seguintes questionamentos: de que forma 

uma rádio comunitária pode contribuir para democratizar e tornar acessível a informação à 

população? Qual o nível dessa democratização? 

Este estudo se concentra especialmente em quatro tópicos: 

1. Democracia e mídia: autores como Bucci (2009), Lima (2010) e Guareschi (2013), 

evidenciam o monopólio comunicacional brasileiro e como ele interfere 

negativamente em um sistema realmente democrático, tendo em vista que a 

democracia depende do jornalismo e este, quando está a serviço dos interesses 

políticos e econômicos, a prejudica. 

2. A influência da mídia sobre a opinião pública: a mídia desempenha um poder sobre a 

opinião pública, fazendo girar um dos motores do sistema democrático. Por meio de 

exemplos negativos, ocasionados pela manipulação da informação em prol de 

interesses pessoais, se evidencia a importância de meios alheios aos comerciais para 

que a população não seja refém dos interesses cruzados e, assim, possa realmente 

exercitar seus direitos de cidadania. 

3. A importância social das mídias comunitárias para o exercício da cidadania: autores 

como Soares (2009) e Bucci (2015) evidenciam a relação entre estes meios e a 

cidadania, visto que, para ter acesso ao pleno exercício da cidadania, a população 

precisa estar bem informada quanto a questões públicas e ter uma plataforma para 

usar como autofalante para suas reivindicações. 

4. Radiojornalismo Comunitário e Desenvolvimento Social: desde seu nascimento, as 

rádios comunitárias foram marcadas por um cenário de repressão, já que sua raiz está 

na luta pela redemocratização do país. Autores como Ghedini (2009), Woitowicz (2009) 

e Luz (2011) evidenciam que essas rádios lidam com duras sanções e inúmeras regras 

que explicitam que o Estado se posicionou contra elas. 

 

Justificativa 

Para discutir o problema da democratização da comunicação social é de suma importância 

a reflexão sobre o modo como as grandes mídias utilizam seu espaço para a reprodução de 
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ideologias e pontos de vista alheios ao povo e que ferem o regime democrático 

constitucionalmente vigente em nosso país. 

O Brasil ainda vive o período do monopólio da comunicação midiática, quando a grande 

mídia molda o espaço público e silencia a voz da população marginalizada em detrimento de seus 

interesses políticos e econômicos. A informação deve chegar com qualidade a todos, tornando o 

processo de comunicação mais próximo do cidadão, e deve desenvolver-se tendo como ponto de 

partida o engajamento com o público e agir em favor do povo. 

Daí provém a importância dos jornais e das rádios comunitárias, que trabalham como 

porta-vozes dos habitantes das comunidades e que disponibilizam espaços para que estes discutam 

assuntos de seu interesse, que não são abordados em grandes veículos. Desse modo, é necessário 

investigar a forma pela qual esse jornalismo cumpre o objetivo de democratizar a informação e 

entender em que nível a participação e o conhecimento chegam, realmente, a todos os indivíduos, 

não apenas tornando o conteúdo acessível, mas também dando voz as maiorias esquecidas e 

marginalizadas. 

 

Objetivo 

O objetivo da pesquisa é, justamente, compreender a importância do jornalismo 

comunitário para a democratização e acessibilidade à informação e debater sobre a comunicação 

democrática no Brasil. Além de investigar o índice de democratização alcançado por uma Rádio 

Comunitária, por meio do estudo de caso da rádio Cidadã FM, 98,1 MHz, rádio comunitária oficial 

do bairro Butantã, em São Paulo. 

 

Métodos 

A metodologia de pesquisa usada predominantemente nesse estudo foi a bibliográfica, 

para embasamento teórico e conhecimento dos conceitos a serem aplicados e analisados no 

estudo de caso da Rádio Cidadã FM, objeto desse artigo. “O estudo de caso é uma categoria de 

pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente” (TRIVIÑOS apud NETO, 

BARBOSA & CENDÓN, 2006, p. 67). 

 A emissora foi analisada a partir de uma abordagem qualitativa para a compreensão 

detalhada do processo de comunicação e integração com a comunidade. A coleta de dados foi feita 

a partir de visitas à rádio, onde os moradores participantes foram observados e entrevistados, com 

o objetivo de compreender o nível de interação destes com a rádio e sua contribuição para o 

avanço do processo de construção democrática. 
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 “Qualquer técnica de análise de dados, em última instância, significa uma metodologia 

de interpretação” (apud MOZZATO & GRZYBOVSKI, 2011, p. 3). Os dados foram interpretados a 

partir do cruzamento das respostas das entrevistas, os resultados das observações e o material de 

referência bibliográfica, com o objetivo de delinear a influência desse meio de comunicação social, 

impacto na vida da população, sua contribuição para a democracia e seu alcance. 

O interesse no enfoque na rádio comunitária do Butantã surgiu pela história do veículo que 

nasceu como clandestino, em 1994, e passou pelo processo de silenciamento ao ser fechada pela 

Polícia Federal em 1997. Após isso, ela só foi reaberta em 2013 por conta de toda a vagarosidade 

das leis e processos que dependem do Estado. 

Se necessitávamos de um meio comunitário para analisar seu papel na democracia, esta 

nos pareceu extremamente conveniente. A rádio Cidadã participou de todos os processos narrados 

no referencial teórico e surgiu exatamente para lutar pela redemocratização e atender aos 

interesses de uma comunidade de mais de 500 mil habitantes que não era contemplada. 

Os aspectos analisados na pesquisa qualitativa e na observação in loco foram, 

primeiramente, as instalações e equipamentos técnicos para ter certeza de que a emissora atendia 

a todos os requisitos para ser considerada uma rádio comunitária legal. 

Após isto, foram executadas entrevistas com pessoas de três escalões diferentes dentro da 

hierarquia da rádio, propositalmente, para entender o papel de cada um dentro da emissora e 

quais seus objetivos, motivações e interesses quanto ao serviço comunitário. 

Entrevistou-se Júlio César Martins Echeverria, atual diretor-presidente da Radicom, 

participante do movimento pela emissora desde os primeiros anos. Os principais questionamentos 

feitos a ele foram quanto ao início da emissora, os trâmites legais e a reabertura da rádio. 

O segundo entrevistado foi Athos Felipe de Lima, conselheiro da Associação Cidadã, dona 

da concessão da emissora. Ele esclareceu algumas informações técnicas, o modo de formação da 

grade de programação, o engajamento com a comunidade e a forma de arrecadação dos valores 

para a cobertura dos gastos mensais.  

Maria Penha da Silva é responsável pela parte cultural da associação desde sua abertura. 

Atualmente ajuda na produção de pautas para o jornal diário da emissora e esclareceu as formas 

como os temas são escolhidos, trabalhados e priorizados de acordo com a necessidade da 

comunidade.  

 

Resultados 

Instalações 
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A Rádio Cidadã FM está localizada no Butantã, distrito da zona Oeste da capital paulista. 

De acordo com os dados demográficos divulgados pelo Infocidade11, em 2010, o bairro homônimo 

abrigava mais de 50 mil habitantes e o distrito, cerca de 428 mil pessoas. 

Sob o slogan “A VOZ do Butantã”, a emissora opera nos fundos de uma residência localizada 

na rua av. Engenheiro Otacílio Tomanik, no Jardim Bonfiglioli. Seu estúdio apresenta a medida de 

5x4m (20 m²), e funciona na frequência de 87,5 MHz, com um transmissor de 25 Watts e uma 

antena de 30m. 

Gerida pela Associação Cidadã, a rádio conta com cinco conselheiros membros da 

comunidade e três diretores, todos voluntários. Os gastos mensais da rádio – aluguel, água, luz, 

internet e telefone – são divididos pelos moradores que se envolvem nos programas e, quando não 

arrecadam o suficiente, a diretoria e o conselho da Associação cobrem o valor. 

Os programas gravados pela emissora também são transmitidos pela internet. Por meio do 

site www.cidadafm.com.br, os espectadores podem interagir pelo chat ao vivo, além de ter acesso 

a uma grade atualizada dos programas e conhecer a história do veículo. Sua audiência média online 

alcança mais de 50 mil ouvintes por mês, e bateu a marca de 100 mil no mês de fevereiro de 2018. 

 

Origens 

De acordo com Júlio César Martins Echeverria Fretes, atual diretor presidente da 

Associação Cidadã – a qual a concessão da rádio comunitária foi entregue – e um dos fundadores 

do veículo, a Rádio Cidadã deu início a seus trabalhos no ano de 1994. Ele explica que ela surgiu a 

partir de sua união com seu irmão Paulo Marcelo Martins Reis e sua mãe Luci Martins. 

À época, Francisco Antonio Pereira da Silva – conhecido Chico Lobo – atual conselheiro da 

associação, era um ativista do que chamavam de rádio livre. “Ele saía convencendo o pessoal a 

implantar rádios. A gente conheceu ele, ficou sabendo das histórias e tal, nos interessamos e fomos 

atrás disso também”. 

Echeverria explica que os equipamentos iniciais da rádio foram adquiridos de forma 

colaborativa, junto a uma companhia de cinema que atuava na região. A primeira antena, de 50 

Watts de potência, atingia locais muito distantes do público-alvo, como no bairro São Matheus, na 

zona Leste de São Paulo. 

A primeira lei regulamentadora da radiodifusão comunitária, como citado no capítulo 

anterior, foi a 9.612, implementada em 19 de fevereiro de 1998. Antes dela, essas emissoras 

alternativas eram conhecidas como rádios livres: “rádios que não reconhecem no governo – ou nas 

                                                           
11 Site criado e abastecido pelas secretarias municipais de São Paulo, para a divulgação de dados 
relacionados ao município.  
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regras legais existentes – legitimidade para lhes fornecer autorização de funcionamento” (GHEDINI, 

2009, p.15), e por isso eram fechadas pela Polícia Federal. 

E assim ocorreu com a Cidadã FM, que foi fechada em 7 de julho de 1997. “É que ‘rádio 

livre’, na verdade, é um termo das pessoas que lutavam contra o monopólio da comunicação. 

Agora, se você for buscar no termo policialesco, é ‘rádio pirata/clandestina’, então por isso que foi 

fechada. Não podia, era uma atividade proibida”, explica Athos Felipe de Lima, conselheiro da 

Associação. 

A emissora foi reaberta em 12 de outubro de 2013 e desde então funciona no mesmo 

prédio. “A gente fechou, inclusive, para dar entrada nos trâmites e tentar buscar uma concessão 

de uma modalidade de rádio que não existia”, explica Echeverria. Segundo ele, após a rádio ser 

fechada, Luci Martins, sua mãe, lutou ativamente até a aprovação da lei sobre rádios comunitárias. 

A rádio ficou fechada por 15 anos porque, embora a lei seja de 1998, o primeiro edital para 

a cidade de São Paulo foi lançado apenas em 2007 e o primeiro ato de autorização foi liberado em 

2008 (ARAÚJO, online). Segundo o atual diretor presidente, a Cidadã FM participou desse edital e 

sua autorização provisória saiu em 2011 e, a definitiva, em 2012. “A partir de 2012 a gente tinha 

um ano para instalar a rádio”. 

 

Engajamento com a comunidade 

Atualmente, a Cidadã FM conta com uma grade de 28 programas que envolvem temáticas 

como música, esporte, notícia e ativismo social. A maioria possui uma frequência semanal e o 

‘Jornal Cidadã’ vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Essas temáticas são propostas pela 

própria comunidade, que assume o controle do programa e o faz com base no interesse 

comunitário. 

Para comandar um programa, o processo para moradores funciona da seguinte forma: 

“você mandaria uma proposta, que é analisada e, se ela não fere nada em relação aos direitos 

humanos, mantém o respeito com todo mundo, ela é aprovada. Então você vem fazer o programa 

nos horários que estão disponíveis”, explica o conselheiro Athos de Lima. 

Maria da Penha Silva é responsável pela parte cultural da Associação que gere a emissora. 

Ela está envolvida na criação de algumas pautas e explica que “grande parte dos participantes e 

programadores vem mais a partir do notório saber, de um saber mais pronto pela iniciação da 

prática, do que com relações com a academia ou com cursos mais especializados, técnicos, etc”, 

reafirmando que a rádio é feita pela comunidade e para a comunidade. 

Sobre a questão das pautas, ela explica que tudo é sempre pensado a partir do que é 

importante a comunidade saber primeiro. Caso vá entrar no ar uma notícia sobre uma prestação 
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de serviço para a comunidade, como a vacinação de febre amarela, por exemplo, e aconteça um 

roubo ou alguma situação que atinja a comunidade como um todo, “entraremos com uma ação 

avisando o que aconteceu, possíveis prejuízos à população, ao tráfego e a mobilização da sociedade 

em um geral naquele percurso”, explica Penha. 

Ela especifica que os programas de entretenimento, tal e qual nas grandes emissoras, são 

produzidos com mais calma, mas sempre com personagens e temas próximos daquela 

comunidade. “Eu estou no mês de abril e eu já estou pensando em uma pauta para o mês de junho, 

que é o mês de festas”. Segundo a moradora, há a preocupação de dar ênfase a atividades culturais 

que são economicamente viáveis à população, considerando a crise que o país vivencia: “as festas 

juninas são mais democráticas, porque vários lugares fazem e são mais acessíveis à população. Está 

sempre no imaginário daquela família que tem a criança na escola e vai fazer a sua roupinha”. 

Sobre a rotatividade de programas e voluntários, Athos pontua que há aqueles que estão 

desde 2013 e 2014 e alguns que se iniciaram recentemente. “Existe uma rotatividade porque 

depende do tempo das pessoas, já que ninguém ganha para estar aqui, nós vimos nos nossos 

horários de folga”. Ele também explica que a questão financeira exerce grande influência nesse 

aspecto, já que àqueles que cuidam dos programas precisam contribuir para a manutenção da 

rádio. 

 

Considerações Finais 

A partir das constatações, a conclusão chegada foi de que é impossível a democracia em 

um país sem que haja democracia na mídia. Isso porque ela exerce grande influência sobre a 

população e se usada a partir de interesses privados pode causar grandes prejuízos à sociedade. 

E é exatamente o que acontece no Brasil, os meios nacionais vivem sob o monopólio de 

poucas famílias, que noticiam a partir de interesses econômicos e políticos. O estudo também 

aponta que apesar de terem leis para coibir tais ações, elas são facilmente burladas, já que os 

artigos da Constituição Brasileira de 1988, que tratam de tais assuntos, não foram sequer 

regulamentados. 

Autores como Traquina (2005) e Amorim (2015) reafirmam os perigos do monopólio 

midiático, justificando assim a existência de meios alheios que possibilitem tal visibilidade e voz a 

estes, como os meios comunitários. 

A Rádio Cidadã FM, objeto de estudo desta pesquisa, atende a todos as especificações para 

ser uma rádio comunitária legal, desde seu alcance (25 Watts de potência) e o tamanho de sua 

antena (30 metros), até sua interação com a comunidade e o fato de ser gerida por uma associação 

formada por moradores do bairro, a Associação Cidadã. 
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Ela nasceu em um período onde o conceito de ‘rádio comunitária’ ainda não era definido e 

foi participante na luta para que as comunidades tivessem voz e por isso foi fechada em 1997. Após 

a legalização dessa modalidade comunicacional, ela continuou atuando por uma comunicação mais 

democrática, embora sua atuação tenha ficado congelada por 16 anos pelas leis e pelo Estado. 

O engajamento com a comunidade pôde ser visto desde os passos iniciais da emissora, 

quando seus primeiros equipamentos foram fruto de arrecadação de uma companhia de teatro 

que atuava na região. Ainda hoje, a população está à frente dos programas diários e semanais e 

colaboram tanto na elaboração dos programas e pautas, quanto no custeio dos gastos mensais da 

emissora. 

O seu nível de contribuição para uma comunicação mais democrática não pôde ser medido 

a partir de escalas numéricas, considerando que as análises feitas foram qualitativas. Mas, dessa 

forma, é claro o poder que ela disponibiliza ao cidadão, abrindo seu microfone para as 

reivindicações e explicitação de deficiências que os próprios habitantes enxergam a necessidade 

de sanar. Por isso, é indiscutível a importância de seu papel social. A comunidade tem meios para 

participar ativamente da vida política local, expressando seus pontos de vista e exercitando sua 

cidadania. 

Também é interessante que, por tudo ser feito a partir de trabalho e disposições 

voluntárias, a comunidade está ali simplesmente pelo prazer da boa comunicação, da prestação de 

serviço em prol da própria vizinhança. Ela leva a democracia comunicacional e seu microfone até 

as camadas mais esquecidas e marginalizadas. Possibilitando que, independentemente do grau de 

escolaridade, religião ou condição financeira, os moradores se tornem mais conscientes, 

participantes, questionadores e socialmente ativos. 

Portanto, o papel social de uma rádio comunitária é esse: a luta contra o monopólio 

comunicacional, que se aloca apenas nos grandes centros e despreza os temas relevantes para os 

bairros periféricos. O nível de democratização que a Cidadã FM alcança é possibilitar o exercício da 

cidadania a quem nunca teve voz.  
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RESUMO 

 
Este trabalho propõe-se a comparar as imagens de inteligência artificial (IA), na 

obra Frankenstein ou o Prometeu Moderno (1818), de Mary Shelley, e no 

filme Vingadores: Era de Ultron (2015), escrito e dirigido por Joss Whedon. Seu objetivo é 

o diálogo entre as duas obras, e a assumida influência que Frankenstein teve sobre o filme 

para mostrar que apesar de ter passado 200 anos, o monstro criado por Victor Frankenstein 

ainda vive, mas na pele de um robô assassino chamado Ultron. Este trabalho também discute 

as diferentes visões de inteligência artificial e a influência tecnológica que a ficção sofreu. 

 

PALAVRAS-CHAVE: frankenstein; mary shelley; vingadores; ultron; teoria literária. 

 

 

Introdução 

O filme Vingadores: Era de Ultron aborda um dos mais recentes exemplos de           

imagens ficcionais e tecnológica: a inteligência artificial. Neste trabalho analisaremos como 

essa imagen, junto com a imagem da Criatura de Frankenstein, inseridas em seus próprios 

contextos de produção e recepção, têm afetado as formas de percepção e representação da 

inteligência artificial na literatura e no cinema. Dessa maneira, este trabalho foi 

desenvolvido por meio de quatro partes tendo como ligação o estudo das imagens da 

inteligência artificial e o impacto da obra de Mary Shelley na cultura pop atual do século .  

Na primeira parte de nosso artigo apresentaremos uma contextualização histórico-

filosófica da obra Frankenstein procurando justificar a importância e influência que esta 

obra conquistou com o passar dos séculos. Explicaremos minuciosamente o 

personagem principal da obra de Shelley, a criatura de Frankenstein, uma inteligência 

artificial criada por Victor Frankenstein e que se vê no meio de um mundo que não o 

aceita. Na segunda parte introduziremos o conceito de inteligência artificial, incluindo a 

inteligência artificial moderna, em que explicaremos seu papel no mundo real e ficcional 

para contextualizarmos o leitor e discutirmos o papel da inteligência artificial na 

sociedade contemporânea. Na terceira parte, apresentaremos o filme Vingadores: Era 

de Ultron, em que o analisaremos na perspectiva histórico-filosófica por meio da 

apresentação das duas versões do robô Ultron: a de sua criação e aparição nos quadrinhos 

da Marvel Comics, em 1968 e a sua releitura no filme de 2015, mostrando as mudanças que 

o personagem passou para ser adaptado ao cinema depois de quase 50 anos de existência 

nas histórias em quadrinhos. Concluiremos fazendo uma ligação entre os dois personagens, 

mostrando suas semelhanças e diferenças apesar dos séculos de distância e, assim, 

exemplificar como uma jovem escritora ainda consegue influenciar o cinema com sua 

criação, mesmo 200 anos depois do lançamento de seu primeiro romance.   

 

 

Mary Shelley e sua Criatura 

 

          Ainda há esboços de surpresas ao se descobrir que a criadora de Frankenstein é uma 

mulher. Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851), nascida Mary Wollstonecraft Godwin, 

definitivamente não é tão lembrada quanto Shakespeare (1564-1616), mesmo sua obra tendo 
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sua marca em nossa sociedade contemporânea tanto quanto as tragédias do autor inglês. Sua 

obra ultrapassou os séculos sendo lembrada e adaptada para as mais diversas mídias, como 

livros, filmes, peças teatrais e seriados de TV em seus 200 anos de existência. Shelley 

nasceu poucos dias antes da morte de sua mãe Mary Wollstonecraft (1759-1797), uma 

ativista defensora do feminismo e revolucionária por reivindicar os direitos das mulheres, 

que faleceu devido a complicações no parto. Seu pai William Godwin (1759-1830) foi um 

filósofo radical que influênciou gerações com sua pregação ao anarquismo, desobediência 

civil e liberalismo. Godwin foi um homem emocionalmente distante da filha, mas buscou 

superar esta distância estimulando criativamente a Mary Shelley, garantindo então, que ela 

tivesse uma base intelectual, tornando a jovem uma questionadora da sociedade em que 

viveu e escritora desde jovem. Se unindo a jovens escritores que se tornaram marcos para o 

romantismo inglês como Lorde Byron (1788-1824), John Polidori (1795-1821) 

e Percy Shelley (1792-1822), Mary tinha todo o apoio possível para se tornar a escritora 

revolucionária na qual se tornou. Foi com apenas 21 anos que publicou seu mais importante 

livro: Frankenstein ou o Prometeu Moderno (1818). Livro que apesar de ser conhecido pelo 

mais diverso público atualmente, não foi tão bem aceito pela crítica em sua época. 

Comentários como “o leitor acaba em dúvida, depois de uma batalha entre o riso e o asco, 

se o mais doentio é o coração ou a mente do autor” foram ditos sobre a obra e a autora. Mary 

também teve sua autoria colocada em pauta, com acusações de que seu pai ou seu marido 

Percy Shelley teriam escrito a obra.  

          Frankenstein ou o Prometeu Moderno foi escrito em uma Inglaterra de 1818, algumas 

décadas depois da explosão da Revolução Industrial, que foi um marco não apenas para o 

país, mas para toda a sociedade ocidental. Shelley cresceu nesta sociedade que procurava se 

adaptar ao novo sistema econômico que se fixou como capitalismo, tornando as cidades 

urbanas em cidades industriais. Como diz o autor Eric J. Hobsbawn12, “foi quando a 

humanidade atingiu o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, a 

civilização fez milagres e o homem civilizado tornou-se quase um selvagem”. Apesar de a 

revolução ter praticamente se tornado uma norma após seu acontecimento, já que sua 

influência e consequência vivem até hoje pelo mundo, a criação de Frankenstein ou o 

Prometeu Moderno se deu algumas décadas antes do fim da revolução. Portanto, tendo sido 

escrito em meio à revolução cheia de revoltas e manifestações dos operários contra as altas 

cargas horárias e remuneração irrisória, a obra recebeu influências diretas desta sociedade. 

Ela cresceu em meio às consequências da multiplicação rápida, constante e ilimitada (para 

a época), de homens, mercadorias e serviços e foi capaz de ver além do desenvolvimento 

tecnológico e científico e enxergar o quanto os laços sociais e afetivos da sociedade estavam 

se perdendo.   

          Em Frankenstein ou o Prometeu Moderno, Victor Frankenstein se viu em um 

momento de um marco da humanidade: ele descobriu a causa da geração da vida e tornou-

se capaz de reanimar matéria morta. Ele, apesar de ciente do perigo e de estar mexendo com 

as leis naturais, algo que sua sociedade acredita não ser algo que os homens deveriam mexer, 

acaba aceitando seu destino de ser o criador de um novo ser e dedica anos de sua vida para 

a sua criação. 

Uma nova espécie me abençoaria como seu criador, e de sua origem; 

muitos seres de excelente e feliz natureza sentiriam-se em débito comigo 

por sua existência. Não haveria pai que pudesse reivindicar tamanha 

gratidão de um filho quanto a que eu mereceria de minhas criaturas. 

(SHELLEY, 2015, p. 126-127) 

 

          Ao despertar de sua Criatura, Victor não suportou a realidade e fugiu com “horror e 

uma repulsa de tirar o fôlego”. A Criatura, que nunca foi nomeada (e por isto iniciarei com 

letra maiúscula) nasceu de forma não-natural e em seus primeiros momentos de vida se viu 

sendo rejeitada por seu criador, a quem a Criatura de forma fraternal chama de “pai”. Este 

                                                           
12 (HOBSBAWN, 2009) 
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momento foi um pequeno vislumbre de sua vida, pois foi um acontecimento comum em seus 

anos de existência. Por sua aparência que é definida como tendo “[..] o rosto enrugado, os 

lábios negros e retos e os olhos aquosos, os quais pareciam quase da mesma cor branco-

acinzentada das órbitas que se encaixavam” e com “quase dois metros e meio de altura e 

largura proporcional”, a Criatura nunca conseguiu se encaixar na sociedade como um igual, 

tendo suas competências intelectuais altas (leitura e conhecimento da sociedade) que 

conquistou com o passar dos anos sendo sobrepostas por sua aparência considerada feia aos 

olhos da sociedade. Como citado diversas vezes na obra: ele era um monstro. A maior 

rejeição que sofreu depois do abandono de Victor Frankenstein, foi a rejeição da família De 

Lacey, em que após Criatura passor anos servindo, conhecendo e aprendendo com os três 

integrantes da casa, ao tentar se apresentar foi rejeitado sem ao menos ter a chance de falar 

que ele era o amigo misterioso da família. Foi queimando a casa da família após fugirem 

que a Criatura largou sua empatia e admiração pelos humanos e passou a odiá-los.  

 

Aqueles sentimentos de bondade e gentileza que eu acalentava não mais 

que poucos momentos antes deram lugar a uma fúria diabólica e ao ranger 

de dentes. Inflamado pela dor, jurei ódio e vingança eternos à espécie 

humana. (SHELLEY, 2015, p.234) 

 

          Tendo Victor Frankenstein como seu alvo principal, o responsável por sua existência 

e, consequentemente, por seu sofrimento, a Criatura passou de generoso e apaixonado pela 

humanidade à uma criatura desgostosa com sua sina e disposta a procurar vingança. 

Vingança cega que levou à morte de três inocentes apenas para causar sofrimento ao Victor 

Frankenstein.  

          A Criatura de Frankenstein pode ser vista como uma metáfora para a 

irresponsabilidade em criações desenfreadas da humanidade. Que superam o limite do ético 

e moral, sendo criadas por pessoas ambiciosas por prestígio e pouco preocupadas com as 

consequências de seus atos. Segundo Ruy Castro, Mary Shelley apostava timidamente de 

que o “homem nascia bom e a sociedade o corrompia”, idéia vinda de Jean-Jacques 

Rousseau na obra O contrato social, mas mesmo naquela época ninguém se atrevia a colocar 

a mão no fogo por esta ideia. Embora ela tenha apoiado timidamente esta ideia, sua 

influência é clara na obra, inclusive na citação acima, pois a Criatura de Frankenstein nasceu 

apaixonada e bondosa acabou se tornando um assassino depois de várias rejeições e 

humilhações passadas em sua vida.   

 

A Inteligência Artificial 
  

Criar um ser artificial foi o sonho do homem desde os primórdios da 

ciência. Não só no  início  da  era  moderna  quando  nossos  ancestrais  

criaram  as  primeiras  máquinas  pensantes,  monstros  primitivos  que  

sabiam  jogar  xadrez.  Vejam onde  chegamos!  O ser artificial é  hoje  

uma  realidade,  um  simulacro  perfeito,  com  membros  articulados  e  

provido  de  reações  humanas.  Agora  eu  proponho  que  construamos 

um Meca racional com uma resposta neuronal. O que eu sugiro é que o  

amor  seja  a  chave  com  a  qual  ele  irá  adquirir  uma  subconsciência  

jamais  alcançada, um mundo interior de intuição, de raciocínio próprio, 

de sonho.                                                              (Filme Inteligência 

artificial) 

 

          Para continuarmos este trabalho, é de extrema importância entrar em um consenso 

sobre o que é a Inteligência Artificial. Inicio esta parte com uma citação do filme Inteligência 

Artificial (2001) para exemplificar como a humanidade sempre aspirou em deixar de ser 

uma criação e se tornar criador. Apesar de Inteligência Artificial (IA) ser um termo 

contemporâneo, a ambição de criar um ser à imagem e semelhança do homem sempre fez 
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parte do imaginário humano, instigado século após século por meio da arte e da ciência. 

Como as produções orais: mitos, lendas e fábulas.  

          Um dos seres artificiais míticos mais interessantes é o Golém, um grande boneco de 

argila criado por um rabino. O mito é que Golém era um ser inteligente, mas se revoltou ao 

seu criador, que lhe tirou a vida e o devolveu ao mundo inanimado. O Golém não foi o único 

mito em que se imaginava uma criatura artificial, entre os alquimistas havia o mito dos 

homúnculos e no século XVII era falado sobre um flautista mecânico que teria sido capaz 

de tocar seu instrumento com perfeição. Frankenstein foi uma das histórias que abordou a 

criação de um ser artificial (e sua revolta ao criador) e deu início à séries de obras com esta 

temática, como os livros de Asimov (1919/20-1992). 

          Todos estes seres eram vistos apenas como histórias, até que no século XX a 

possibilidade de criar um ser artificial com inteligência humana começou a se tornar real. A 

inteligência artificial propriamente dita veio a partir de projetos militares, como diz João de 

Fernandes Teixeira: 

 

Os bombardeios aéreos feitos pelos nazistas sobre as cidades européias 

pressionaram o desenvolvimento de canhões antiaéreos dotados de um 

sistema de pontaria que corrigisse os eventuais desvios causados pelo 

deslocamento do alvo e do próprio canhão no momento do disparo. [..] 

Essa era a cibernética, uma das precursoras da inteligência artificial. 

(TEIXEIRA, 2013, p.15) 

 

         A cibernética foi apenas o pontapé inicial para o estudo da inteligência artificial. Com 

o passar do século XX, o conhecimento e o desenvolvimento das pesquisas na área de 

eletrônica e robótica foram avançando cada vez mais, trazendo a analogia de que as células 

dos nossos cérebros (neurônios) são semelhantes ao circuito elétrico de computador, foram 

criados computadores capazes de resolver teoremas matemáticos, a criação de um 

computador na década de 60 chamado Eliza capaz de desenvolver diálogos até chegar ao 

que temos hoje, com sistemas de inteligência artificial em atendimento ao cliente, celulares, 

sistemas de recomendação de filmes e séries em plataformas mainstream e em diversos 

outros ambientes do cotidiano. Já no século XXI, começaram os avanços da inteligência 

artificial singulares, como a IA Shelley (inspirada em Mary Shelley) criada por 

pesquisadores da MIT que, com a colaboração entre seres humanos, escreve histórias de 

terror. O propósito das inteligências artificiais é a capacidade de raciocínio lógico, de 

aprendizagem, de reconhecer padrões e de aplicar o raciocínio nas situações no nosso 

cotidiano.  

         Mas e as inteligências artificiais na ficção? Apesar de encontrarmos obras em que as 

inteligências artificiais descobrem a capacidade de sentir, como nos filmes Inteligência 

Artificial (2001) e O Homem Bicentenário (1999), também são muito vistas como uma 

ameaça para os seres humanos como nos filmes Wall-E (2008), Ex-Machina (2014), Black 

Mirror (2011) e Vingadores: Era de Ultron (2015). O desenvolvimento robótico é um tema 

extremamente debatido atualmente e impactam as manifestações artísticas como as citadas, 

o temor não vem apenas dos leigos quanto às inteligências artificiais, mas também de gênios 

como o Stephen Hawking (1941-2018) que já fez declarações sobre o assunto: “O 

desenvolvimento da inteligência artificial total poderia significar o fim da raça humana.” 

 

 

Vingadores e a Era de Ultron 

 

         Vingadores: Era de Ultron é o segundo filme da quadrilogia dos Vingadores, fazendo 

parte da franquia de filmes dos super-heróis da Marvel Studios que possui um universo 

compartilhado chamada Universo Cinematográfico da Marvel. Ele foi o 11º filme lançado 

desta franquia, tendo se tornado uma das maiores bilheterias da Marvel Studios na época de 

seu lançamento.  
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         O filme dá continuação a seu antecessor. Ele inicia com a equipe dos cinco vingadores 

já reunidos e completamente familiarizados um com o outro. A busca do início do filme é 

pelo cetro do deus Loki, o vilão do primeiro filme. Após encontrarem o cetro, ele fica nas 

mãos de Tony Stark, o Homem de Ferro e Bruce Banner, o Hulk. Ao estudarem a jóia que 

compõe o cetro, Tony descobriu que a jóia possuía circuitos similares aos humanos, a jóia 

era mais próxima a um cérebro que a um computador.  

 

- Lindo. O que parece estar fazendo? 

- Pensando. Quero dizer, isso poderia ser... Não é uma mente humana. 

Quero dizer, olhe só isso. Parecem neurônios disparando.  (Vingadores: 

Era de Ultron, 2015) 

 

         Com isto decidem escondidos do resto da equipem, aplicar o poder da jóia em uma 

iniciativa de manutenção de paz mundial chamada Ultron: a criação de uma inteligência 

artificial que possui o objetivo de trazer paz para a Terra, como Tony Stark saliente em sua 

criação: “ - Paz para o nosso tempo”. Suas tentativas foram todas falhas até que, sem a 

presença dos cientistas, a inteligência artificial ganhou vida. Ultron desperta confuso: “ - O 

que é isto? O que é isto, por favor?” e o primeiro contato que tem é com a inteligência 

artificial chamada Jarvis, que serve a Tony Stark e não possui traços de personalidade 

própria. Ao contrário de Ultron, que possui capacidade e vontades próprias. O personagem, 

interpretado pelo ator James Spader, foi apresentado de forma dramática e poética.  

         Em pouco tempo, Ultron conectado à internet tem contato a todas as informações do 

mundo e as mostradas no filme foram as batalhas em que os Vingadores estiveram 

envolvidos, guerras, bombas e Tony Stark.É neste nascimento da criatura que é mostrada a 

contraposição de sua opinião de paz com a de seu criador: para ele, quem está tirando são 

os vingadores. Ultron usa a internet para se distanciar da equipe e faz parceria com inimigos 

em comum dos vingadores: Os gêmeros Wanda e Pietro Maximoff, dois jovens modificados 

que possuem poderes e, devido ao passado sombrio do Stark, declaram ódio ao mesmo. É 

então, quando Ultron declara guerra contra a equipe de super-heróis.  

 

- Foi para isso que veio? Para acabar com os Vingadores? 

- Eu vim para salvar o mundo. Mas também... Sim.  (Vingadores: Era 

de Ultron, 2015) 

 

         Em sua busca para evoluir, ele cria um corpo humanóide sintético para se tornar algo 

novo. Ao perceberem que o plano de Ultron levaria o fim não apenas dos vingadores, mas 

de toda a humanidade, ele é traído pelos gêmeos e somos levados ao clímax do filme com a 

luta entre os vingadores e os gêmeos contra Ultron. Ultron é derrotado pela inteligência 

artificial chamada Visão que foi colocada dentro do corpo sintético criado por ele.  

         Em pouco tempo de filme o robô Ultron é estabelecido como o vilão. Apesar de ele 

ser visto como um robô, ele é uma inteligência artificial, capaz de raciocinar e pensar por si, 

mas sem a capacidade de sentir empatia. Em diversas cenas no filme, Ultron é visto como 

sofrendo e se sentindo solitário, mas nenhum sentimento positivo foi demonstrado por ele. 

O sentimento mais forte demonstrado por ele foi contra seu criador, Tony Stark: “ - Acha 

que sou uma marionete do Stark? Seus homens ocos? Eu pareço o Homem de Ferro? Stark 

não é nada!”.  

         O robô Ultron foi representado em 2015, em uma década onde têm acontecido muitos 

debates quanto ao avanço da tecnologia e, principalmente, à insegurança que a internet pode 

trazer para a sociedade. Por ser conectado à internet, Ultron tinha toda a informação do 

mundo. Ele possuía capacidade de conhecer cada um de seus inimigos e, até alcançar os 

códigos das bombas nucleares. É possível ver Ultron como uma metáfora para a 

instabilidade que a internet pode proporcionar quanto à segurança mundial, um grande 

exemplo foi os vazamentos de dados dos usuários do facebook ocorrido em 2013, dois anos 

antes do lançamento do filme.  
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         Mas não é apenas no filme que Ultron foi criado para debater os avanços da tecnologia. 

A primeira versão do personagem foi publicada pela primeira vez nas folhas de um 

quadrinho chamado Avengers #54, em 1968, no final da Guerra Fria. O Ultron dos 

quadrinhos, robô assassino e também uma criatura de um homem, surgiu em meio a este 

ambiente de tensão entre EUA e URSS, em que a partir do surgimento e o desenvolvimento 

das armas nucleares e o efetivo domínio da “capacidade de destruição” de escala suficiente 

ampla, abriu questionamentos sobre o nível de destruição que as nações desejavam produzir 

e se dispunham a tolerar em um eventual conflito desta natureza. Ultron foi uma das 

representações do perigo do desenvolvimento armamentista. 13 

 

O Diálogo 

 

         Apesar dos dois séculos de distância entre os personagens, nós ainda podemos 

encontrar a história do criador e sua criatura que se revolta contra ele.  Diferente de 

Frankenstein e sua Criatura, com Tony Stark e Ultron não houve uma rejeição parental para 

instigar a luta entre os dois. Se por um lado a Criatura de Frankenstein odeia seu pai pela 

rejeição e por tê-lo colocado em um mundo que o rejeitaria, Ultron pouco se preocupa com 

aceitação ou rejeição de seu criador. Para Ultron, seu pai, e também os vingadores, são 

obstáculos para o cumprimento de sua missão, a paz para o nosso tempo. Ambos os 

personagens nutrem sentimentos negativos por seus criadores e estão cientes de que seus 

criadores possuem apenas sentimentos negativos para eles. 

 

- Acho que nós dois decepcionamos. 

- Acho que sim.  

(Vingadores: Era de Ultron, 2015) 

 

Pois não é verdade que toda a raça humana me odeia e rechaça? Tu, que 

és meu criador, serias capaz de destroçar-me em pedaços, triunfante; 

(SHELLEY, 2015, p.238-239) 

 

 

         Embora dos dois personagens já tenham declarado ódio aos humanos, a solidão não 

foi desejada por nenhum deles. Frankenstein exigiu que seu criador desse a vida à uma 

criatura mulher como ele, para que ele pudesse finalmente dar paz ao seu criador e viver em 

ermos longínquos da América do Sul com sua amada. Enquanto que Ultron buscou parceria 

e demonstrou admiração pelos gêmeos modificados. Ambos tiveram este desejo de não ficar 

só destruídos, quando Victor Frankenstein se recusa a criar mais um monstro e quando os 

gêmeos traem o Ultron se unindo aos vingadores. Da mesma forma que apesar deste ódio 

declarado pelos humanos, ambos têm atitudes que os aproximaria dos mesmos: como 

Frankenstein desejar uma amada para constituir laços afetivos e Ultron criar um corpo 

sintético emulando o corpo humano. 

         As ideias de Rousseau foram aplicadas à Criatura de Frankenstein ao mostrar o 

personagem nascendo bondoso e apaixonado pelo mundo à sua volta e se tornando um ser 

capaz de assassinar a sangue frio uma criança e, por fim, tirar sua própria vida. A idéia de 

que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe também pode ser aplicada para o 

desenvolvimento de Ultron. As primeiras palavras da inteligência artificial foram: “- O que 

é isto? O que é isto, por favor?” Nesta fala podemos perceber que Ultron nasceu confuso e 

sem entender o mundo à sua volta, tal como a Criatura e, com o uso da expressão “por favor” 

mostra que Ultron nasceu com a capacidade de gentileza e com cortesia, mas esta capacidade 

foi suprimida ao absorver as informações da internet e tomar conhecimento da situação da 

sociedade.  

                                                           
13 (SILVA, P. 2010) 



284 

 

         Os dois personagens tinham como alvo principal a destruição de seus criadores. Eles 

estavam cegos pela busca da vingança e nem mesmo vidas inocentes os impediriam de 

atingir seus objetivos. A Criatura foi capaz de assassinar parentes e amigos próximos de seu 

criador, mesmo sabendo que tais pessoas eram inocentes e Ultron, ao ser traído pelos gêmeos 

e sentir o peso da solidão, não pensa duas vezes antes de arriscar toda a vida na Terra. Em 

contraponto, os criadores não tiveram receios de se arriscarem para destruir suas criações.  

         Vingadores: Era de Ultron buscou os principais elementos da obra de Mary Shelley e 

os adaptou à realidade do século XXI, com o uso de inteligências artificiais, internet e alertou 

sobre perigo do desenvolvimento tecnológico desenfreado. “É o novo mito do 

Frankenstein.” Disse Joss Whedon, roteirista e diretor do filme. E continua: “Nós criamos 

algo à nossa imagem e a coisa se vira contra nós.” As semelhanças de Ultron com 

Frakenstein foram intencionais, nos mostrando que embora o livro tenha sido escrito no 

início do século XIV, o assunto ainda é extremamente atual embora as tecnologia da 

revolução industrial e as atuais seja totalmente diferentes. A Criatura de Frakenstein vive na 

pele de um robô assassino, mas extremamente carismático, em uma das maiores franquias 

cinematográficas do século XXI. 
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Resumo 

 

O suicídio é considerado um problema de saúde pública que vem atingindo milhares de 

pessoas ao redor do mundo, tal problemática traz grandes desafios para criação de métodos 

de prevenção. A exemplo, existe o CVV (Centro de Valorização da Vida) é um instituto que 

tem como objetivo a prevenção do suicídio, realizando serviços gratuitos de apoio emocional 

a sociedade. A instituição realizou uma campanha com o título “Dentro de um suicida há 

alguém querendo viver”, onde pegou cartas deixadas por suicidas e fez uma releitura dando 

um final diferente para essas cartas.  Para esse artigo foi realizada à análise verbal e visual 

sobre uma campanha do CVV de 2014 e uma busca histórica sobre peças, ONGs e terceiro 

setor. 

 

 

Palavras-chave: Suicídio, CVV, Campanha, ONG, Cartas. 

 

Introdução  

No presente artigo será analisado uma campanha da ONG CVV, a qual trabalha com a 

prevenção do suicídio. Durante o artigo, será explicado o que são as Organizações Não 

Governamentais, uma breve abordagem do que é o suicídio, como preveni-lo, as ONGs que 

trabalham como esse fator, considerando um problema de saúde pública e ao final será feita 

uma análise da campanha com as cartas de suicídio. Foram escolhidas duas peças da 

campanha para serem analisadas e estudadas.  

 

Justificativa 

O artigo tem um aspecto importante, porque busca retratar um assunto de grande tabu e 

importância na sociedade. O suicídio é um problema de saúde pública, os números de 

autocídio entre 2011 e2015 aumentou 12%. Por conta disso, é necessário falar sobre tal 

questão, entender do que se trata, como prevenir e incluindo as ONGs, as quais trabalha com 

o problema e a CVV, principal terceiro setor que trata sobre o assunto. Além de com a 

analise explicar como funciona as campanhas de ONGs, veiculação, semiótica e etc. 
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Objetivo  

O objetivo do artigo é entender o que são as ONGs, a CVV, o suicídio, para poder analisar 

as campanhas com as cartas de suicídio com maior fundamentação e profundidade.  

 

O que são ONGs? 

A sigla ONG significa Organização Não Governamental e é utilizada para identificar associações, 

fundações e organizações civis, as quais atuam  no interesse público coletivo sem fins lucrativos, 

consequentemente podemos renomear as ONGs utilizando o termo Terceiro Setor, uma vez que a 

sociedade civil é dividida em três setores: o governo, as empresas privadas e o terceiro são todas  

as associações e entidades sem fins lucrativos, com papel de grande importância na articulação da 

sociedade junto aos demais setores. 

As ONGs têm a missão de promover a conscientização e participação ativa da população junto a 

ações para benefício da sociedade como um todo, contribuindo para transformações de interesse 

público. As ONGs são formadas por pessoas que acreditam em uma causa comum e até por isso 

são focadas e especializadas no tema trabalhado pela ONG. (INFO ESCOLA, 2013) 

A maioria das pessoas acreditam que o poder das ONGs é limitado e que elas não devem e nem 

podem substituir o poder do Estado, mas sim ser um auxílio. Por outro lado, o Terceiro Setor é de 

extrema importância, o programa brasileiro de combate a AIDS não existiria sem as ONGs, por 

serem elas que levantaram a discussão, pressionaram o governo e auxiliaram na execução do 

projeto.  

O terceiro setor é mantido, em sua maioria, por doações da própria população, empresas privadas 

e fundos internacionais de investimentos, os quais acabam investindo em processos do terceiro 

setor. Além de utilizar de vendas de produtos com a identidade visual da ONG, bazares e rifas 

organizados por eles mesmos. Por não fazerem parte do Estado elas não recebem dinheiro dos 

órgãos públicos. 

O futuro das ONGs é algo delicado de se discutir, já que a maioria delas não sobrevive aos primeiros 

anos de vida por ser muito difícil conseguir o capital e o terceiro setor passa mais tempo lutando 

por dinheiro do que pelas causas que acreditam. Portanto, especialista no terceiro setor acreditam 

que precisa de mais idealismo para conseguir manter as ONGs (SUPERINTERESSANTE, 2016).  

Existem uma variedade de ONGs que defendem os mais variados tipos de causas, desde de 

proteção ao meio ambiente, proteção aos animais e causas sociais com pessoas, como prevenção 

do suicídio, tema que vai ser abordado nesse artigo. 
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O suicídio 

O suicídio é um tema recorrente, atualmente sendo considerado pelo Ministério da Saúde 

como um problema de saúde pública, mas infelizmente carrega um certo tabu por ser algo 

difícil e delicado de lidar. O suicídio pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes 

sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Com isso, há uma necessidade 

em entender os motivos que levam a tal situação e como devemos lidar com essas vítimas, 

para assim, podermos salvar uma vida. Porém, com o tabu gerado ao redor do suicídio e da 

forma como algumas pessoas lidam com as vitimas adotando algumas situações como algo 

“passageiro”, que só quer “atenção”, é “frescura” ou “problemático” , algumas vítimas se 

sentem inibidas em expor seus pensamentos aos familiares e amigos, formando uma bola de 

neve de sentimentos negativos e como consequência por não aguentar acabam cometendo o 

ato sem ter falado o que estava acontecendo com si.  No âmbito mundial, a OMS 

(Organização Mundial da Saúde) diz que a média de suicídios é de 800 mil por ano e o 

problema é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. 

O suicídio é um problema grave no Brasil, segundo o Ministério da Saúde em média 30 pessoas se 

matam a cada dia. No ano de 2015, 11.736 brasileiros cometeram suicídio, segundo os dados do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Destas pessoas, 79% das pessoas são homens e 

21% são mulheres. (AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

As principais causas de autocídio são: 

 Solidão: As pessoas podem se sentir sozinhas mesmo rodeada de amigos, é um 

sentimento de isolamento, de angústia e medo das pessoas julgá-las e não as 

compreender. Esses fatores ocasionam um medo tão grande que faz com que as 

pessoas percam a vontade de viver. 

 Depressão: Da maioria das pessoas que se suicidam, uma grande parte delas sofrem 

de depressão. Um dos sintomas de depressão é ter pensamentos suicidas, e algumas 

pessoas chegam a cometer o ato. 

 Problemas conjugais e de relacionamento: As pessoas que se entregam muito a um 

relacionamento ou tem problemas para se relacionar entre a família, com parceiros 

ou amigos carregam um peso emocional muito grande, não aguentam esse peso e 

acabam se suicidando. 

 Presença de outras doenças ou má saúde: quem sofre de doenças, as quais deixam as 

impossibilitadas de andar, falar, ouvir, até doenças mentais ou terminais, perdem as 
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esperanças e preferem morrer do que suportar o sofrimento, esse tipo de suicídio 

pode ser, em alguns casos, ser considerado eutanásia. 

 Dificuldade financeira ou profissional: a riqueza e o poder são instáveis, isso faz com 

que a facilidade de perder dinheiro ou emprego é muito grande, algumas pessoas não 

conseguem lidar com essa dificuldade. 

 Bullying: as vítimas de bullying tem um medo de sofrer constante, isso acarreta em 

ansiedade, depressão e problema psicológicos, aumentando a possibilidade do 

autocídio. 

 Problemas na adolescência e início a vida adulta: a taxa de suicídio entre jovens de 

15 a 24 anos cresceu muito, por ser uma fase da vida de mudanças. Dos alunos do 

último ano do ensino médio 27% já pensaram em suicidar por ser um momento de 

muita pressão. Os universitários têm 2 vezes mais chances de se suicidar isso porque 

eles sofrem pela mudança de ambiente, afastamento dos pais (para quem vai morar 

longe) e cobrança na vida universitária. 

 Luto ou perdas afetivas: muitos indivíduos acreditam que ao perderem uma pessoa 

que consideram um apoio emocional para elas não vale a pena continuar a vida com 

esse sentimento de solidão. 

 Abuso de drogas: estudos mostram que das pessoas que cometeram suicídio 60% 

abusavam de drogas 84% abusavam de álcool. Isso nos mostra que a maioria dos 

suicidas possuíam problemas com vício em drogas. 

 Timidez:  a timidez que pode acarretar em autocídio é a timidez patológica, ou 

podemos chamar de Transtorno de Ansiedade Social. Tal transtorno limita a vida 

profissional, afetiva e social, os sintomas dessa doença afetam no prazer de viver e 

o suicido é uma válvula de escape. (MENTAL HEALTH DAILY, 2016) 

 

 

Prevenção do suicídio e ONGs que trabalham com a prevenção. 

Para previnir o suicidio, é preciso a conscientização da sociedade e a busca de profissionais 

da saúde mental para impedir o ato o quanto antes. Estudos indicam que alguns 

comportamentos mostram que a pessoa tem tendências suicidas ou pensamentos que levem 

a esse ato (PORTAL FAMÍLIA, 2014).  Observar se o indivíduo manifesta tais 

comportamentos como vontade de sumir e tristeza profunda, e conversar com a pessoa para 

entender o porque, é um primeiro passo para o início da prevenção, esse primeiro passo tem 

um problema porque o suicídio é um tabu na sociedade e uma imensidão de pessoas 
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acreditam que não há uma necessidade em falar sobre o assunto por não passa por isso, não 

ter tendência e nem pensamentos sobre (JÁ PENSOU EM SUICÍDIO, 2017).  O segundo 

passo é consultar um profissional de saúde que pode diagnosticar e tratar a doença de uma 

forma mais eficaz.  

Por conta desse problema de saúde pública, desde dos anos 60, surgiu uma importante ONG 

que presta apoio para pessoas que precisam de ajuda emocional a CVV. Existem outras 

poucas ONGs que trabalham com esse problema, porém a que mais atua e da os primeiros 

passos nas principais campanhas do país é a CVV, como por exemplo o Setembro Amarelo, 

projeto o qual tem o intuito de alertar a população sobre a gravidade do suicídio no Brasil e 

no mundo e suas formas de prevenção. Desde 2015, a campanha ocorre todo o mês de 

setembro com ampla divulgação sobre o assunto e identificação da cor amarela em locais 

publicos. (SETEMBRO AMARELO, 2018) 

 

 

CVV e a campanha cartas de suicídio. 

A CVV (Centro de Valorização da Vida) é uma ONG, fundada em São Paulo no ano de 1962, é uma 

associação civil sem fins lucrativos, filantrópica e que tem como objetivo prestar serviço voluntário 

e gratuito de apoio emocional, oferecido a todas as pessoas que querem e precisam conversar 

sobre o que está conturbando a sua mente. Esse serviço de prevenção do suicídio já se encontra 

em 18 estados e no Distrito Federal, desde que criou uma parceria junto ao Ministério da Saúde 

para expandir o suporte. A pessoa que está precisando de uma ajuda emocional ou se encontra em 

locais e situações de risco é atendida por um voluntário, com atendimento gratuito discando o 

número 188, pessoalmente nos 87 postos de atendimento, pelo site, via chat ou email. Os 

voluntários e quem busca a ajuda não precisam divulgar as suas identidades e não possuem 

qualquer vínculo afetivo, e tudo é mantido em sigilo. A população poderá contar com o 

atendimento gratuito pelo número 188, até o ano de 2020.  

No ano de 2018, a ONG conta com 2400 voluntários espalhados por todo o país, tendo como 

filantropo, pessoas que vão por livre e espontânea vontade afim de salvar vidas, estes apenas 

precisam se cadastrar, ter acima de 18 anos e quatro horas disponíveis por semana. Para ser 

voluntário é necessário participar de um curso gratuito de preparação de voluntários em uma das 

sedes da CVV. 

O centro também oferece outras opções de voluntariado que é o voluntário-especialista, que 

auxilia a ONG com os seus conhecimentos e recursos particulares. O agente precisa estar preparado 

fisicamente e emocionalmente, pois irá lidar com pessoas que precisam serem ouvidas, 

aconselhadas, acolhidas e compreendidas. Os voluntários acabam tendo experiências 

interessantes e marcantes em seus atendimentos, além de aprender muito e serem extremamente 



290 

 

gratos pela confiança que alguns depositam neles e de poderem ajudar a mudar a vida de alguém. 

Muitos relatam que as vezes ouvir pode ser mais importante que aconselhar, pois cada um tem 

uma história e uma maneira de enxergar o mundo, ademais algumas pessoas só querem sentir que 

alguém está ali disposto a ouvir todos os seus sentimentos e angustia, até mesmo coisas simples 

que aconteceu no dia ou apenas não falar nada só ter a sensação de que ele não está sozinho. 

O instituto CVV não foca apenas no apoio emocional através do atendimento, mas também em 

projetos e campanhas de alerta à sociedade e que estimulam autoconhecimento e melhor 

convivência em grupo e com si. Tais projetos são apoiadas voluntariamente por agências e 

especialistas na área de comunicação que gratuitamente fazem as campanhas e peças publicitarias 

para a ONG. (CVV, 2018) 

 De acordo com o site da associação, cerca de 1 milhão de pessoas são atendidas por voluntários 

todo o ano. Atualmente, o tema é pauta para vários meios de comunicação, a um ano a Netflix 

lançou a série “13 Reasons Why”, a qual o tema principal é o suicídio, e ela deu abertura para outras 

pessoas, influenciadores digitais e famílias abordar e falar sobre o tema, principalmente com os 

jovens, isso fez com que o número de atendimentos da CVV cresceu em 445%.  

É importante citar que o suicídio é um tabu na sociedade, por muitos indivíduos não gostarem de 

falar sobre a morte, por ser algo desconfortável de lembrar, somado a isso, existe uma carência de 

informações ligadas ao tema. Portanto, o Centro de Valorização da Vida está sempre criando novas 

formas de discussão e desenvolvendo ações e tarefas para a sociedade entender o assunto com 

mais clareza. No site tem postagens que reúnem textos, estudos e debates a respeito do suicídio 

para alertar as pessoas sobre o risco de forma eficaz. 

Em 2014 a CVV em parceria com a agência LEO BURNETT TAILOR MADE realizou uma campanha 

que reescreveu cartas suicidas, dando um final diferente a elas. As mesmas palavras do texto 

original desencadeavam outro desfecho para os autores, isto é o conceito criativo da campanha 

que utiliza de uma abordagem baseada em depoimentos e tem elementos verbais, já que a base 

da campanha são as cartas de suicídio, os elementos visuais estão presentes por ser fotos da carta 

com a letra original do escritor deixando os anúncios mais reais (MEIO E MENSAGEM, 2014).  Esses 

anúncios que foram veiculados em revistas garantiu os leões de ouro e bronze no festival de Cannes 

na categoria Press. Duas peças da campanha serão analisadas o próximo capitulo desse artigo. 

(PORTAL G1, 2014) 
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Análise das Campanhas 

  

 

Figura 1 

A campanha da CVV é dividida em duas partes. Na primeira parte o Renilson escreve uma carta 

para Teresa, na qual, ele se desculpa com Teresa por dar um fim a sua vida “me perdoa por ter feito 

isso com a minha vida” e pede para a parceira cuidar das crianças “cuida dessas crianças”. Alguns 

dos elementos textuais da campanha nessa primeira parte é que a carta está em primeira pessoa, 

foi escrita à mão dando mais realidade ao momento, e você percebe que a letra não está muito 
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legível dando uma ideia de cansaço e dificuldade na hora de escrever a carta, já os elementos 

visuais o papel já parece estar antigo com aspecto desgastado, foi tirado uma foto da carta, e é 

uma carta original, que não divulga o nome do real autor, pois no canto inferior esquerdo da carta 

ele diz: “carta real de suicídio. A identidade do autor foi preservada”. 

Outro fator é que o fundo da campanha é cinza dando um aspecto de sombrio e perturbador, é 

importante frisar que na primeira parte ainda não sabemos quem será a empresa ou organização 

que assinará a campanha. Na segunda parte, os elementos textuais já mudam e transformam a 

carta de Renilson desistindo da vida em um pedido de ajuda, retirando palavras do primeiro texto 

que juntas formam um pedido de ajuda, como se estivessem decodificando algo negativo e 

transformando em positivo, e percebemos a utilização desses trechos, porque dão a entender que 

foram cortados da carta original. No canto inferior direito aparece um texto “dentro de um suicida 

há alguém querendo viver” e depois o número de contato e a assinatura da ONG, com isso 

percebemos de quem é a campanha e o que ela proporciona “se precisar de ajuda, ligue para CVV”. 

Já os elementos visuais são os trechos da carta como se estivessem sido cortados da carta principal, 

por conta do alto-relevo e sombra que foi feito pelo photoshop e dando uma ideia 3D. 

 

Figura 2 

A outra peça da campanha segue os mesmos padrões da primeira, é dividida em duas partes e 

veiculada em uma folha dupla de revista. Os elementos visuais da campanha na primeira parte é 

que que a fonte da carta já muda e percebe-se que não foi feita a mão, a carta escrita pelo suicida 

foi datilografada em um papel amarelado, dando um aspecto de antigo a folha, o fundo da 
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campanha ainda permanece cinza passando a mesma ideia de sombrio, além disso, eles usam uma 

história real, mas continuam preservando a imagem do autor, o nome Pedro é apenas fictício . 

Continuando com os aspectos visuais, a segunda parte da revista passa uma ideia de que foi 

recortada, pois, há uma nova formação textual, na qual, foi retirada as palavras do primeiro texto 

para criar uma nova mensagem, o fundo da campanha continua o mesmo, mas nela já apresenta 

outras informações como a assinatura da campanha (CVV) e com a mesma frase “dentro de um 

suicida há alguém querendo viver” no canto inferior direito, mostrando que temos que prestar 

atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, pois pode haver uma saída . 

Já os elementos textuais da campanha, percebemos que Pedro é direto, ele utiliza de poucas 

palavras para explicar a sua decisão, com muitos pontos finais e sem nenhuma virgula. Podendo 

também demonstrar desespero para cometer logo o ato, ou cansado 

Outro fator, é que na sua carta ele não direciona a sua palavra para ninguém, o que faz com que os 

leitores fiquem intrigados e levem a deduzir se esse texto foi uma carta aberta. Para entender a 

adaptação que fizeram na segunda parte, é necessária uma sensibilidade do leitor por conta de ser 

uma mensagem ainda mais curta e sem muita conexão. Essa peça do Pedro tem um tom mais 

intrigante, pois não sabemos para quem era, o que ele fazia e o que o motivou a cometer o suicídio. 

 

Método  

1. Entender o que são as ONGs. 

2. Selecionar com qual ONG trabalhar. 

3. Pesquisar sobre o assunto que a ONG trabalha. 

4. Selecionar a campanha e as peças que vão ser analisadas.  

5. Fazer a analise textual e verbal das peças escolhidas.  

Considerações finais. 

Considerando o que foi estudado e analisado nesse artigo, concluímos que a CVV é a maior ONG 

que trabalha com a prevenção do suicídio no Brasil e que o suicídio é uma doença considerada 

como um problema de saúde mental. Concluímos também que suicídio não é só o ato de se matar, 

mas que só pensamentos sobre, já é um início da doença e que a maioria da população não entende 

e não considera essa doença, ou seja o assunto é tabu. Portanto, esse tabu precisa ser quebrado, 

uma vez que as pessoas que tem esse problema as vezes só precisam de alguém para conversar e 

de alguém que o entenda, todavia, a sociedade já trata esses doentes como loucos.  

Outro fator entendido com o estudo a partir da análise das campanhas foi que a CVV utiliza do 

emocional e do real para conscientizar as pessoas justamente de que o suicídio é coisa séria e que 

podemos mudar o final dessas pessoas, as quais só precisam ser entendidas. 
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De uma maneira geral, o artigo foi essencial para nós termos uma outra visão do suicídio, 

entendermos a fundo isso. Além de compreender como as ONGs trabalham e que elas são 

essenciais para a prevenção.  
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RESUMO 

 

Na  era  digital  em  que  vivemos,  a  informação  está  alinhada  aos  conceitos  

de democracia  e  possibilidade  de  participação  construtiva  de  diferentes  instituições  

e  da sociedade   civil   em   variadas   instâncias   políticas,   econômicas   e   socioculturais.   

A informação se torna de grande relevância para essa sociedade quem vem se 

transformando a todo momento e quem não está inserido no contexto, se torna ‘refém’ 

do conhecimento. Como tema central, o artigo tem como objetivo descrever a 

funcionalidade da estrutura de  inteligência  artificial  dos  Chatbots,  analisar  como  são  

mensurados  os  dados  por algoritmos que alimentam os big datas e apresentar uma 

discussão sobre as vantagens e os riscos de grandes empresas utilizarem esse tipo de 

tecnologia para ser mais assertivo com o target. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Chatbots; Informação; Tecnologia; Inteligência Artificial, Big 

Datas. 

 

Introdução 

 

Com o passar dos anos, cada vez mais o consumidor exige que suas necessidades 

sejam  supridas  de  diversas  maneiras  diferentes,  sempre  com  o  objetivo  de  superar  

as expectativas, pagar um preço acessível e ter um serviço duradouro e de qualidade. 

Devido a esse aumento de exigências, as empresas estão em constante renovações para 

não se tornarem  uma  segunda  opção  e  perder  mercado.  Como  resultado  desse  

processo,  um grande investimento foi feito pelas maiores indústrias na inteligência 

artificial, onde é possível realizar um acesso rápido a análise de dados, automatizar 

tarefas se tornando cada vez mais eficientes e potencializar os resultados. 

 

De acordo com um levantamento do Mobile Time divulgado em novembro de 
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2017, o Brasil conta hoje com pelo menos 56 empresas que desenvolvem chatbots. 

Juntas, as companhias já produziram cerca de 8 mil robôs, que trafegam 

aproximadamente 500 milhões de mensagens por mês. 

De  acordo  com  o  estudo,  45%  dos  desenvolvedores  de  bots  no  Brasil  são  

de pequeno porte, com no máximo 10 robôs publicados. Outras 39% empresas são de 

porte
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médio, entre 11 e 100 bots construídos. Apenas quatro empresas (7% da base), podem 

ser consideradas grandes, com centenas de bots lançados. Já duas são gigantes, com 

milhares de bots desenvolvidos. (MERKER, 2018). 

Além dos investimentos em bots, outro pilar que está ganhando cada vez mais 

relevância é a informação.     Na era pós-digital, ela assume um diferencial competitivo, 

sendo  considerada  uma  fórmula  de  sucesso,  pois  a  imensidão  de  acontecimentos  

que ocorrem  a  todo  momento,  obriga  as  organizações  a  enfrentarem  novas  

situações diariamente, onde a informação torna-se papel fundamental para a 

descoberta, introdução de novas tecnologias, avaliar fraquezas, explorar interesses, 

conhecer os concorrentes e gerar oportunidade de investimento. 

A informação se tornou o guia e orientador de novas inteligências, e sinalizadora 

das ameaças a que a empresa  está  sujeita, uma vez que  reduz as incertezas durante o 

processo de tomada de decisão, amplia a qualidade e alimenta os Big Dates. 

Os Chatbots só existem devido ao avanço da inteligência artificial, que está se 

aprimorando em ritmo acelerado todos os dias. De acordo com Thiago Rotta, líder de 

soluções para o IBM Watson na América Latina, “O ramo da computação é invadido por 

grandes  eras,  que  normalmente  tentam  resolver  problemas  da  época.  Passamos,  

por exemplo,  da  máquina  de  escrever  para  os  sistemas  programáveis,  que  vieram  

para resolver  problemas  de  edição.  Passamos  a  evoluir  novamente  e  agora  estamos  

todos conectados. Nós colaboramos para um crescimento imenso de dados não 

estruturados”. (BARBOSA, 2016). 

Os métodos utilizados para a construção do artigo foram embasados em artigos 

disponíveis  na  internet,  autores  conceituados  nos  ramos  da  tecnologia  e  

comunidade, importância da informação para a sociedade do conhecimento, artigos 

científicos e um grande embasamento sobre a classificação das funcionalidades do 

chatbots, seu fluxo de funcionamento, escândalos e depoimentos de profissionais que 

utilizam essa tecnologia. 

 

Tecnologia e Sociedade 
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Por diversos anos, o avanço tecnológico foi temido perante os indivíduos, que 

não sabiam  até  onde  a  tecnologia  iria  chegar  e  afetar  a  sua  vida.  Um  dos  temas  

mais comentados entre eles, era a substituição do trabalho humano pela máquina, 

porém o que se pode perceber com o passar dos anos, é que houve uma integração entre 

eles.
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O pilar de maior importância dentro de uma indústria é seu capital intelectual e 

os seus colaboradores. O indivíduo dotado de aprendizados e multifuncional, será 

sempre de grande importância na concepção de produtos, serviços e na interface com a 

máquina dentro da cibercultura. 

 

O  neologismo  de  “cibercultura”,  especifica  aqui  o conjunto  de 

técnicas  (materiais  e  intelectuais),  de  práticas,  de  atitudes,  

de modos   de   pensamento   e   de   valores   que   se   

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 

(também chamado de   “rede”)   é   o   novo   meio   de   

comunicação   que   surge   da interconexão mundial dos 

computadores. (LÉVY, 1999, p. 17). 

 

O  uso  da  tecnologia,  avanço  do  ciberespaço  e  sua  interferência  nas  relações 

humanas   são   questões   que   afetem   todo   o   desenvolvimento   tecnológico,   embora 

intensamente   presente   no   cotidiano   contemporâneo   e   nas   práticas   habituais   

dos indivíduos, objeto de complexo debate. As visões mais tradicionais e pessimistas 

apontam que  ao  utilizar  a  tecnologia,  essa  promove  relações  mais  superficiais  e  

prejudiquem àquelas que podem acontecer pessoalmente, devido às facilidades e aos 

atrativos que as conexões  digitais  oferecem. Já  os  olhares  mais  otimistas  percebem  

nas  interações  via dispositivos digitais uma possibilidade de ampliar o conhecimento, 

permitir conexões e relacionamentos entre um número maior de pessoas. 

 

Essas duas visões, são indicadores da percepção de que as mídias digitais estão 

mudando a natureza de nossas conexões sociais. Com o tempo, quando as pessoas forem 

se tornando mais acostumadas com as novas tecnologias, tendem a vê-las de maneira 

diferenciada. Eventualmente, elas se incorporam às nossas vidas de forma a se tornarem 

quase invisíveis. Esses momentos em que essas tecnologias são novas e as normas de 

seu uso estão em fluxo, oferecem novas oportunidades para pensar sobre nossas 

tecnologias, nossas conexões e nossos relacionamentos dentre elas (BAYN, 2010, p. 103). 
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De acordo com Castells (2013, p. 41), o essencial é que agora todo o planeta está 

conectado  através  de  uma  sociedade  em  rede.  Existem  sete  bilhões  de  números  

de telefones celulares no mundo e 50% da população adulta do planeta tem um 

smartphone. O  percentual  será  de  75%  em  2020.  Consequentemente,  a  rede  é  uma  

realidade
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generalizada para a vida cotidiana, as empresas, o trabalho, a cultura, a política e os 

meios de  comunicação.  Entramos  plenamente  numa  sociedade  digital  (não  o  futuro,  

mas  o presente) e teremos que reexaminar tudo o que sabíamos sobre a sociedade 

industrial, porque estamos em outro contexto. 

 

Além  desse  conceito,  é  possível  perceber  que  a  tecnologia  não  está  apenas 

presente no cotidiano da sociedade e sim, faz parte de uma extensão do corpo humano, 

que  hoje  está  conectado  24  horas  por  dia  e  acompanha  em  tempo  real  tudo  que  

se reverbera em qualquer lugar do mundo. A tecnologia e a inovação são dois itens que 

proporcionam a evolução e a revolução. Tanto as empresas como as pessoas que não 

acompanharem o ritmo de transformação que ocorre todos os dias, irão ficar 

desatualizado e  fora  do  contexto  social.  Na  era  digital,  a  velocidade  da  comunicação  

se  tornou instantânea e não existe limites de tempo e espaço, o movimento que cresce 

é a quarta revolução industrial, e a indústria 4.0. 

 

A revolução não acontece quando a sociedade adota novas 

ferramentas,  e  sim  quando  adota  novos  comportamentos.  

Não existe mais fronteiras entre o mundo digital e mundo real, 

entre online  e  offline,  a  partir  de  agora  é  tudo  uma  coisa  

só.  A tecnologia digital foi absorvida e faz parte de todos os 

aspectos da vida, o tempo todo. Por isso, é hora de tratarmos os 

impactos que essa ubiquidade provoca no presente e no futuro. 

(LONGO, 

2014, p. 74). 

 

Para  conseguir  sobreviver  nesse  mercado  altamente  competitivo,  as  

empresas precisam intensificar a cultura de inovação, se diferenciar dos concorrentes, 

lutar pela sobrevivência, modernizar seu atendimento e personalizar produtos e 
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serviços, gerando dessa forma, valor para o seu público alvo. Um dos grandes diferenciais 

que podem ser explorado  pelas  indústrias,  é  a  criação  de  meios  inteligentes  para  

gerar  informações, integrar sistemas e oferecer soluções. 

 

Essa pode ser considerada uma realidade que já está presente em vários países 

como Estados Unidos, Japão e Coréia. São nações que apresentam diversas políticas de
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incentivo à pesquisa e à ciência para contribuir com investimentos e avanços 

tecnológicos que influenciam o processo de globalização e atuam na sociedade da 

informação. 

 

A  sociedade  da  informação  é  aquela  sociedade  cuja  principal 

atividade econômica é a informação. Trata-se do setor-chave que 

governa a economia. A informação é considerada o pilar da nova 

economia,  sendo  a  mais  importante  fonte  de  empregos.  Mas  

é também o componente hegemônico da produtividade em 

outros setores da sociedade, como agricultura e a indústria. 

(PERUZZO e BRITTES ,2002, p.13). 

 

Cada vez mais, as pessoas estão optando por se comunicarem com uma empresa 

ou marca por meio dos canais online. Essa preferência ficou clara no estudo realizado 

pelo Gartner em 2017, que estima que, até 2020, 85% dos serviços de atendimento ao 

cliente serão realizados por meio do ambiente virtual. A consultoria também revelou 

que, até esse mesmo ano, a maioria das pessoas conversará mais com chatbots do que 

com seus próprios cônjuges. 

Outro ponto importante constatado pelo Gartner é a queda do uso dos 

aplicativos móveis. Até 2019, 20% das marcas abandonarão seus apps em função do alto 

custo para mantê-los ativos, do excesso de aplicativos no mercado e do baixo poder de 

engajamento que essa ferramenta tem com os usuários. 

Outra pesquisa, desta vez realizada pela Forrest Research, também revelou que, 

atualmente, 84% das pessoas já utilizam apenas cinco aplicativos por mês. Esses dados 

evidenciam  uma tendência  em  relação  à  interação  entre  os  clientes  e  as  empresas:  

a comunicação por meio de plataformas mais simples e fáceis de utilizar, como o 

Facebook Messenger. (BORGES, 2018). 
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Quando  a  tecnologia  é  utilizada  em  prol  da  sociedade,  isso  traz  diversos 

benefícios, como exemplo tem-se a parceria entre o Bardesco e a IBM que foi feita em 

outubro de 2014, no qual o banco se tornou a primeira instituição do setor financeiro a 

adotar  a  tecnologia  Watson.  A  solução  é  chamada  de  BIA  (Bradesco  Inteligência 

Artificial) e com ela o atendimento é  imediato e as respostas, sempre atualizadas, são 

dadas em linguagem natural usando inteligência artificial.
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De  acordo  com  o  diretor  executivo  do  Bradesco,  Luca  Cavalcanti,  ele  afirma: 

“Acreditamos  que  a  computação  cognitiva  pode  dar  mais  autonomia  aos  clientes  

e eficiência  ao  banco,  além  de  potencializar  as  capacidades  de  nossos  funcionários.  

As aplicações para essa tecnologia são praticamente ilimitadas, e no Bradesco ela já 

responde a mais de 22 mil perguntas por dia”. 

Essa  solução,  transformou  o  trabalho  do  cotidiano  mais  eficiente  e  ágil,  e  

em contrapartida, permitiu que o tempo e a inteligência das equipes sejam bem 

aproveitados e dedicados a atividades complexas, ao relacionamento e ao toque 

humano. (IDGNOW, 

2017). 

 

Nesse  contexto  de  avanço  tecnológico,  pode-se  definir  que  nesse  momento 

estamos  passando  por  diversas  revoluções,  de  natureza  tecnológica  em  função  das 

mudanças   que   ocorrem   a   todo   instante   no   campo   da   ciência,   que   alteram   

o comportamento dos seres humanos e a maneira de interagir com o conhecimento. 

 

 

Importância da Informação e mapeamento do consumidor 

 

A  informação  assume  hoje  o  principal  diferencial  competitivo  dentro  das 

empresas, devido a imensidão de acontecimentos externos que exigem das organizações 

a enfrentar novos desafios, explorar oportunidades e são de extrema importância para 

a sobrevivência e manutenção das indústrias. 

 

De acordo com (ZORRINHO,1995, p.15) a Informação é um processo que visa o 

conhecimento, ou, mais simplesmente, Informação é tudo o que reduz a incerteza... Um 

instrumento de compreensão do mundo e da ação sobre ele. Gerir a informação é, assim, 

decidir o que fazer com base em informação e decidir o que fazer sobre informação. É 



307 

 

ter a  capacidade  de  selecionar  dum  repositório  de  informação  disponível  aquela  

que  é relevante para uma determinada decisão e, também, construir a estrutura e o 

design desse repositório. 

 

Quando  gigantes  das  indústrias  como  Netflix,  Spotify  ou  a   Nike  enviam 

mensagens para a sua base de dados, seja com recomendação de filmes, músicas ou 

tênis, por   exemplo,   isso   mostra   um   gigantesco   processo   de   coleta,   

armazenamento   e
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interpretação de dados obtidos junto aos inúmeros “rastros digitais” que o consumidor 

deixa quando utiliza a internet. 

 

O big data é um “fenômeno em que dados são produzidos em vários formatos e 

armazenados  por  uma  grande  quantidade  de  dispositivos  e  equipamentos”,  

conforme (AMARAL,  2016,  p.57).  A  quantidade  de  informações  que  são  deixadas  

dentro  da internet cresce a cada dia mais e mais, seja feito por dispositivos mobiles ou 

desktops. Essas  informações  podem  ser  utilizadas  para  traçar  quais  são  as  

preferências  do consumidor. 

 

A quantidade de dados criados e armazenados é imensurável e continua 

crescendo a cada ano que passa. Isso significa que todos os dias existe ainda mais 

potencial para extrair   insights   importantes   dessas   informações,   embora   apenas   

uma   pequena porcentagem de dados seja realmente analisada. As soluções de Big Data 

verificam os dados brutos até transformá-los em ótimos insights para as tomadas de 

decisão. Esse é um processo eletrônico que transforma um conjunto de dados “soltos” 

em informações, informações em conhecimento e, por fim, conhecimento em 

conclusões, que serão usadas para tomar as decisões mais assertivas no contexto atual. 

 

É  importante  ressaltar  a  diferença  entre  dado  e  informação.  De  acordo  com 

Amaral (2016, p. 52), dado é o fato coletado e armazenado, enquanto informação trata 

do dado já analisado e que carrega em si algum significado. Dados podem estar 

disponíveis nos formatos eletrônico, analógico ou digital. Para os estudiosos 

(SCHOENBERGER E CUKIER, 2013, p. 167), o big data apresenta o “o quê” e não o 

“porquê” e evidencia padrões e correlações nos dados que permitem mostrar que algo 

está acontecendo com grande exatidão perante o grupo social que está em análise. 

 

A origem dos dados que são coletados sobre os usuários pode vir de diferentes 

canais  de  comunicação.  Como as  interações  e  posicionamentos  nas  redes  sociais, 
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nos produtos e serviços buscados em sites de compra como Amazon, Mercado Livre, ou 

em aplicativos  de  serviços  eletrônicos,  tais  como  GetNinjas,  Uber,  Airbnb,  iFood,  

nos dispositivos interativos (SIRI e Amazon Eco), nos smartphones, além da 

geolocalização. 

 

A  relação  de  diferentes  informações  para  um  único  usuário,  traz  diversas 

oportunidades de negócio para as organizações e possibilidade de ampliar e tornar mais
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atraente o relacionamento com os públicos de interesse, indicando o produto ideal para 

a necessidade buscada. (SCHOENBERGER E CUKIER, 2013, p. 94), afirmam que saber o  

motivo  de  algo  ser  agradável  talvez  não  se  configure  como  importante  estímulo  

às vendas. No entanto, é bom saber o que motivam os cliques; para eles “este conceito 

tem o poder de reformar muitos ramos da economia e não apenas o e-commerce, O 

desafio é dataficar e analisar todos os dados”. 

 

A informação hoje atinge um patamar tão elevado de comunicação que 1 minuto 

dentro da internet representou 2,4 milhões de pesquisas dentro do Google, 150 milhões 

de e-mails trocados e 2,78 milhões de vídeos assistidos dentro do Youtube no ano de 

2016. Esse número cresce drasticamente para o ano de 2018, quando e 1 minuto de 

acesso à internet, você tem 4,3 milhões de vídeos assistidos no Youtube, 187 milhões de 

e-mails enviados, 38 milhões de mensagens no whatsapp e 2,4 milhões de Snaps criados. 

O que acontece nesse exato momento, já está sendo divulgado no Japão, comentado na 

França e já é passado para os EUA. 
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Figura1: O que acontece na internet em 1 

minuto? Fonte:Twitter (2018 online). 

 

 

Chatbots 

 

 

Para compreender melhor sobre o assunto, primeiro é preciso diferenciar as duas 

tecnologias utilizadas para a comunicação: Chat e o Chatbots. O primeiro, é um programa 

para  troca de mensagens  privadas  em tempo  real.  Ele apresenta menor  quantidade  

de tecnologia investida e um limite para a integração das informações.  Dessa forma, 

essa tecnologia apresenta pouca abrangência para cruzar as informações dos usuários, o 

que torna a interação com o consumidor repetitiva e não diversificada. 

 

A conversa é feita entre o consumidor e um robô, porém sempre existe uma 

pessoa por traz que fica avaliando as trocas de informações.   No caso dos Chatbots, 

também conhecidos  como  assistentes  virtuais,  agentes  virtuais  ou  simplesmente bot,  

são  uma abreviação para robô de chat, ele que é um software que trabalha e gerencia 

as trocas de mensagens entre o consumidor e a plataforma. 

 

Sua  inteligência  artificial  tem  um  maior  aprimoramento  e  consegue  de  forma 

genial, “aprender” todos os dias com as interações feitas pelo consumidor, dessa forma 

a tecnologia se renova e vai alimentando a grande base de dados para sempre conseguir 

cruzar as informações e ser mais assertiva com o consumidor final. O Chatbot pode ser 

instalado  em  sites,  apps   proprietários  e  aplicativos  populares,  como  o   Facebook 

Messenger ou Telegram, isso varia de acordo com o público-alvo e as necessidades das 

empresas. 
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O funcionamento dos Chatbots é feito da seguinte forma: primeiro o consumidor 

entra em contato através por  exemplo do Watson. Esse “robô”  vai processar todas as 

palavras  que  foram  escritas  ou  faladas  pelo  usuário  e  a  partir  dessas  informações 

ele mapeia as sentenças com base nas intenções cadastradas  em todas as suas Big Datas, 

cruza as informações e correlaciona em uma estrutura de confiança, dessa forma ele vai 

classificando todos os vocábulos. 

 

Após isso, ele escolhe qual é a melhor resposta para aquele usuário e interagi 

com o  consumidor,  retornando  a  resposta  de  forma  natural  como  se  fosse  uma  

pessoa.
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Enquanto responde, ele aprende e armazena novas palavras  em seu banco de dados e 

padroniza as respostas, assim ele pode aplicar essas funções com qualquer usuário. 

 

Figura 2: Fluxograma do Chatbots. 

Fonte: SlideShare (2018 online). 

 
 

Esse tipo de tecnologia pode ser classificada de acordo com a sua configuração, 

que pode apresentar um mecanismo mais simples ou mais complexo. Os modelos mais 

básicos, apresentam pequenas automatizações, fornecem respostas e opções de alguns 

serviços para orientar os clientes em resolver suas dúvidas e/ou realizar pequenas ações. 

 

Para   as   versões   mais   sofisticadas,   os   Chatbots   contam   com   recursos   de 

Inteligência Artificial que os tornam capazes de aprender com exemplos de atendimento, 

passando informações sobre os produtos e serviços oferecidos e realizando ações mais 

complexas, inclusive permitir integração entre o Chatbot e sistemas da empresa. 
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Foto 3: Sistema do Chatbot. 

Fonte: Pinterest (2018 online).
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Porém, existem Chatbots extremamente sofisticados que conseguem responder 

a uma  série  de  dúvidas  e  solicitações.  Eles  têm  a  capacidade  de  aprender,  seja  

com exemplos de outros atendimentos, com informações sobre serviços e produtos ou 

a partir da própria interação com os consumidores. Esse tipo de robô é o Chatbot com 

inteligência artificial (AI). A ferramenta vai aprendendo de acordo com novas interações, 

onde é capaz de  cruzar  dados  e  atualizar-  se  automaticamente,  que  é  chamado  de  

aprendizado  da máquina,   (machine   learning),   trazendo   ao   software   características   

similares   ao funcionamento da inteligência humana. 

 

De acordo com o Globalbot, os tipos de chatbots também podem ser classificados 

de acordo com a sua função principal: 

 

Chatbots  para  Atendimento  ao  Cliente/SAC,  em  que  a  sua  principal  função  

é automatizar o atendimento a clientes, além de converter os scripts do atendimento de 

call centers para a linguagem do atendente virtual; Chatbots para Captação de Leads, 

onde ele estará preparado para estar disponível durante a visita e navegação de uma 

pessoa no site da sua empresa, explicando sobre os produtos e serviços, mas 

principalmente envolvendo o visitante em um diálogo capaz de coletar as informações 

do lead (prospect) e assim encaminhar para o time comercial. 

 

Outras funções são de e-commerce, na qual as lojas virtuais atualmente utilizam 

chatbots   como   personagens   para   estabelecer   contato   com   usuários,   responder   

às perguntas  e  até  mesmo  concretizar  vendas;  Marketing  e  Vendas  em  que   os  

chatbots também podem ser utilizados para realizar campanhas de marketing e ações 

focadas em vendas, apresentando um diálogo que leve o cliente a se envolver com o 

produto e suas características;  Pesquisas  onde  os  chatbots  são  usados  para  

transformar  as  extensas pesquisas de opinião e satisfação em diálogos amigáveis, 

evitando o tédio e a dispersão. 
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Agendamento  e  Reservas,  no  qual  os  chatbots  são  utilizados  para  realizar 

agendamentos e reservas (consultórios, concessionárias, restaurantes, eventos e muitos 

outros) integrando com sistemas internos; Qualificação de Bases de Dados e CRM em 

que os chatbots servem de interface para acesso às informações disponíveis em bases 

de dados,  permitindo  a  qualificação  dos  dados  e  informações  dos  indivíduos  através  

do diálogo;  Ensino  e  Aprendizado,  onde  os  Chatbots  apresentam  ações  de  ensino  

e
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aprendizado, usando       conteúdo de aulas para os alunos, podendo conversar sobre os 

assuntos  específicos  das  diversas  matérias  dos  cursos.  E  por  último,  a  função  de 

Entretenimento, na qual podem ser utilizados para diversas aplicações. Por exemplo, se 

apresentarem como personagens virtuais capazes de conversar com os internautas 

sendo fonte de entretenimento e causando curiosidade entre os usuários. 

 

 
 

 

Figura 4: Direcionamento dos Chatbots. 

Fonte: Desenvolvimento Próprio (2018). 

 

 

Os chatbots agregam diversas vantagens entre o consumidor e uma empresa, 

além de oferecer benefícios de redução de custos uma vez que utilizando os recursos 

desse mecanismo,   ocorre   a   diminuição   das   ligações   no   call   center,   a   necessidade   

de funcionários online para o atendimento ao cliente pela internet, além disso os 

Chatbots podem oferecer uma mensagem personalizada de acordo com o perfil de cada 

cliente e ter um tipo de abordagem diferente para os usuários, gerando também o 

engajamento por conseguir reproduzir através de cruzamento de dados um atendimento 

humano, de grande excelência e está disponível para interagir com o público 24hr por 

dia sem gerar filas de esperas. 
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De  acordo  com  a  o  site  digitalks,  segundo  o  estudo  conduzido  pela 

Accenture 

 

Strategy, que aborda a desconexão digital no engajamento do consumidor, e entrevistou 

 

24.489  pessoas  em  33  países,  a interação  humana  continua  sendo  um  componente 

vital para  a  satisfação  do  cliente.  Nos  EUA,  por  exemplo,  83%  dos  consumidores 

afirmaram que preferem ser atendido por seres humanos nos canais digitais, já no Brasil,



320 

 

 

 

 

esse número cai para 68%, mostrando que os brasileiros são mais flexíveis ao uso da 

tecnologia. 

 

Um dos motivos pelos quais muitos clientes ao redor do mundo ainda preferem 

o atendimento humano aos chatbots é devido às falhas que esses dispositivos 

apresentam. Existem muitos bots que não são capazes de responder às perguntas dos 

consumidores corretamente ou não conseguem evoluir na conversação: não importa o 

que o usuário pergunte, o robô repete a mesma mensagem sempre. 

 

O Digitalks conversou com empresas de tecnologia, veículos de mídia e marcas 

para entender um pouco mais sobre as possibilidades que os chatbots, juntamente com 

a inteligência artificial, podem trazer. De acordo com a pesquisa, as indústrias que serão 

mais beneficiadas pelo uso do chatbots são: 

 

 
 

 

Figura 5: Industrias beneficiadas pelo chatbots. 

Fonte: Digitalks (2018 online). 

Além  disso,  pode-se  observar,  que  os  maiores  impactos  que  os  chatbots  

vão resolver são na área de serviços. As empresas que utilizam dessa tecnologia 

apresentaram melhoria   de   quase   100%   no   atendimento   ao   cliente,   e   próximo   



321 

 

de   50%   em vendas/marketing e processamento de pedidos. O que mostra os grandes 

benefícios que as indústrias adquirem, ao utilizar das big datas.
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Figura 6: Funções de negócio mais beneficiadas pelo uso de 

chatbots. Fonte Digitalks (2018 online). 

Quando a tecnologia é utilizada para se tirar vantagem e utilizar a base de dados 

de forma negligenciada, isso traz diversos problemas para a empresa, como foi o caso do 

Facebook  com  a  Cambridge  Analytics.  No  dia  17  de  março,  o  Facebook anunciou o 

banimento da empresa Strategic Communication Laboratories (SLC) de sua plataforma 

após acusá-la de violar a sua política de privacidade. 

 

Através  do  cruzamento  de  dados,  a  Cambridge  Analytica  utilizou  mais  de  

87 milhões de dados dos usuários do Facebook para a campanha eleitoral do atual 

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump em 2016. No primeiro momento da 

divulgação desse incidente, Zuckerberg optou por ficar em silêncio, porém com a forte 

pressão política, ele se viu forçado a pedir desculpas a 2 bilhões de usuários nas redes 

sociais. No dia 10 de abril elas foram usadas de forma maliciosa (...) “Não tivemos uma 

visão suficientemente ampla das nossas responsabilidades e isto foi um grande erro. Foi 

meu erro e lamento”. (CIRIACO,2018). 

 

Devido a todas essas acusações sofridas e ao mau uso de dados do Facebook, a 

Cambridge Analytica encerrou suas operações no dia 02 de maio de 2018. A companhia 

decidiu fechar as portas porque estava perdendo diversos clientes e enfrentando muitos 



323 

 

custos  legais  na  investigação  relacionada  ao  Facebook,  então  sua  única  solução  foi 

finalizar com as atividades. O que demostra que todas as empresas que apresentam 

acesso ao big data podem escolher entre utilizar os dados para gerar insights e conseguir 

fidelizar os clientes, ou utilizar dessas informações para tirar vantagem dos envolvidos e 

correr o riso de ir a falência.
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Considerações finais 

 

 

O  avanço  tecnológico  que  a  sociedade  está  vivenciando  abriu  espaço  para 

discussões  sobre  os  limites  de  interação  da  tecnologia  com  as  relações  humanas.  

A potência do big data para o volume de dados coletados e informações cruzadas, se 

tornou um  aliado  importante  no  mapeamento  sobre  o  comportamento  e  as  

características  do consumidor.  Para  a  marca  poder  se  diferenciar  do  excesso  de  

informação  que  nos deparamos na atualidade e reter a atenção do seu target, utilizar 

os chatbots pode ser um diferencial dos seus concorrentes, uma vez que essa tecnologia 

consegue simplificar os processos de interações e trazer maior desempenho para a 

equipe. 

 

 

Ao trabalhar com esse tipo de tecnologia, é preciso  realizar um monitoramento 

diário e uma reflexão contínua sobre as práticas em torno desse tipo de conhecimento, 

pois   como   sua  evolução   é   a   todo  momento,   novas   formas   de   interagir   vão   

se desenvolvendo, se recriando e interferindo nas interações no contexto virtual e 

pessoal. É a  partir  desse  tipo  de  observação,  que  se  pode  analisar  o  significado  do  

uso  dos dispositivos digitais para as relações humanas, e qual a interferência que essa 

ferramenta tem na convivência com o indivíduo. 

 

 

A tecnologia oferece extraordinárias possibilidades e facilidade de conexões 

entre os   seres   humanos,   cabe   as   indústrias   definirem   qual   o   objetivo   central   

desse desenvolvimento,  utilizá-los  de  forma  que  privilegie  a  sociedade  e  construa  

relações saudáveis de interações com o target, ou manipular os dados e seguir pela 

ilegalidade. “Seja a mudança que você quer no mundo” – Mahatma Gandhi. 
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RESUMO 

Esse trabalho tem por objetivo demonstrar a representação da figura feminina na 

propaganda de perfume da marca Chanel. Por meio de análise do discurso, verificamos uma 

dualidade de sentido no vídeo: um que reforça a imagem pré-estabelecida pela sociedade, do 

homem sedutor e da mulher delicada; enquanto o outro tenta romper esses estereótipos. 

Realizamos este estudo pesquisando como homens e mulheres eram vistos no passado, e como 

isso se relaciona ao enredo do comercial, uma vez que este busca retratar a visão atual imposta 

sobre ambos os sexos, fazendo-se necessária a ruptura desse estereótipo, desse ideal tradicional. 

Portanto, este trabalho recorre a um breve recorte histórico e possui uma base na análise do 

discurso, assim como ideologia. Estes meios foram utilizados a fim de confirmar que, mesmo 

desejando romper com os estereótipos descritos acima, a propaganda não consegue alcançar tal 

objetivo, uma vez que também acaba por reafirmá-lo.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso; Ideologia; Sociedade; Mulher; Estereótipo; Chanel; 

Propaganda 

ABSTRACT 

This work consists in showing the representation of the female figure in Chanel’s perfume 

advertisement. With discourse analysis, we can notice double meaning in the video: one that 

reinforces the pre-established image of seductive man and delicate woman created by society; 

while the other tries to break these stereotypes. This study was carried out by researching how men 

and women were seen in the past and how this relates to the commercial plot, since it seeks to 

portray the current imposed view on both sexes, making necessary the rupture of this stereotype, 

that tradicional ideal. Therefore, this paper draws on a brief historical review, with basis in 

discourse analysis, such as ideology. These means were used in order to confirm that, even trying 

to break with the stereotypes already described above, the advertising fails to achieve this goal, 

since it also ends up reaffirming them. 

KEY WORDS: Analysis of discourse; Ideology; Society; Women; Stereotype; Chanel; 

Advertisement. 

This work consists in an analysis of Chanel Number 5 perfume advertisement, focusing on 

woman’s ideology in 21st century. The advertisement was published on March 2011 and its 

complete version is available on Youtube’s channel of the brand. Actress Keira Knightley stars the 

commercial alongside Alberto Ammann. 

According to Fairclough (1996, p. 4), ideology is closely linked to power and language. 

For him, the exercise of power in modern society, has increasingly achieved through ideology, and 

more particularly through the ideological workings of language. However, more recently, writers 

on 'postmodernism' have claimed that visual images are ousting language and have referred to 

postmodernist culture as 'post-linguistic'. As Fairclough said in his book Language and Power, 

ideologies are brought to discourse not as explicit elements of the text, agreeing with Foucault’s 

mailto:beatriceribas.12@gmail.com
mailto:cmagnani97@gmail.com
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thoughts, that says ideology is not in the realm of material realities, it is an abstraction. Ideology for 

Fairclough is therefore the background assumptions which on the one hand lead the text producer 

to 'textualize' the world in a particular way, and on the other hand lead the interpreter to interpret 

the text in a particular way. Texts do not typically spout ideology. They so position the interpreter 

through their cues that she brings ideologies to the interpretation of texts - and reproduces them in 

the process.  

Ideology is also linked to intertextuality, once what was said by someone in the past can be 

used to originate something new in the present, creating a new meaning since times change and 

discourse changes with it. According to Orlandi (2009, p. 31), the discursive memory can be 

explained by the discursive knowledge that makes possible every saying returns under the pre-

constructed form. 

The analysis starts with the story of the creator of the brand Chanel, who was born as 

Gabrielle Bonheur Chanel in 1887, Saumur, France, but preferred to be called by her artistic name, 

Coco Chanel. She opened her first shop in 1910 and, in the following year, being already a famous 

brand, Chanel created her first fragrance, Chanel Nº5, the ultimate symbol of femininity. In 1924, 

she created the brand’s first line of makeup. In 1926, a woody scent with notes of ylang-ylang and 

sandalwood was the first oriental scent created by Chanel for women. In 1931, she was called to 

sew costumes for a film in Hollywood. During the WWII, Chanel closed her other houses and only 

one remained open, the one that sold perfumes and jewelry. In 1954, Chanel inspired other fashion 

revolution with original creations. In 1955, she launched an iconic shoulder bag, known as 2.55. 

In 1960, celebrities were seen using Chanel’s creations. She died in 1971, but the brand is still a 

trend nowadays, especially the perfume Chanel Number 5.  

Following Chanel’s ideals, the advertisement keeps a modern vision, ahead from its time. 

The commercial starts with Keira Knightley waking up and putting Chanel Number 5 on. After, 

dressed in rose, she walks to her motorcycle that has the same color of her clothes and helmet. She 

rides her vehicle to a photoshoot session, and at a point, she has to stop in a red traffic light and 

three men dressed in black stop by her side. When the light turns green, she is the first to go, being 

ahead of them, which pulls away from the stereotype of woman.  

Keira Knightley arrives at the photo session and the character of Alberto Ammann, the 

photographer, is waiting for her in the balcony. She, then, takes the helmet off and shows her short 

hair, looking up to Alberto, illustrated by the following images. 
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 They start the photoshoot on a bed and she seduces the photographer, as a consequence, 

he touches her face, but she rejects his affection and falls back into the bed. Keira Knightley, who 

is laid down, captivates Alberto again by biting her lips and opening her jacket, showing a bit of 

skin and a bright necklace. She looks at him concerned and direct her sight to the crew. The man 

asks everyone to leave in order to be alone with her. She starts to take off her clothes tempting him 

while he takes more photos. He takes her boot off, dominating for a second the relation. She asks 

him to close the door and when he comes back she is gone. The photographer runs to the balcony 

indignant and sees her already on her motorcycle ready to go away.  

As previously said, ideology sustains power relations and, as seen in Asli Daldal (2014, p. 

160), power is everywhere and is produced every moment, therefore man cannot escape from the 

complex relations of power that make up the society. And also, “power is omnipresent". 

(DALDAL, 2014, p. 164). In the case of the advertisement, the woman holds the power over the 

man most of the time. Though, in our chauvinist society, the man has the power. Due to historical 

issues, men have always been in a higher social position and considered superior to women. 

Considering this fact, the fight for women’s rights has been increasing since early 20th century, 

longing for an equal society. So, in the advertisement, Keira Knightley represents, in a certain way, 

this ideal to break with the traditional relation between both genders. Moreover, according to 

Foucault (1978, p. 93) “power is not an institution, and not a structure; neither is it a certain strength 
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we are endowed with... ". Therefore, power is not something that is acquired, seized, or shared; it 

is exercised from many different points. As Foucault says in his works, net power is explained by 

the fact that power is not centralized, being able to appear both sides (dominant and dominated), 

shifting depends on each situation. In the video we can see it clearly, specifically in the scene 

where the photographer takes off her boot, then the power shifts to the model, when she evades 

from him.  

Ideology is present in many different ways, for example in the physical world, represented 

by the perfume showed in the video, exercises power over men and women’s strength and 

independence; in social relations, the women image constructed throughout the years was of 

someone fragile, submissive and dependent; and social identities, as seen in the 

advertisement, identity of women in society, for example, is constantly changing over the years 

due to history and the increasing feminist wave.  

There is another important feature in the video: intertextuality. It happens when the 

character of Knightley leaves Alberto’s. In the most famous Shakespeare novel, Romeo and Juliet, 

there is a scene where Romeo leaves his valentine’s room, he stays on the lawn and she on the 

balcony, saying goodbye to him. That scene is very common to see in romantic movies, where 

the savior is the man and the woman waits for her loved one to come back. Nevertheless, in the 

perfume commercial the woman is the one to leave without sentimentalities and Alberto’s 

character stays on the balcony hoping that she does not leave him.  

In the 50's, women's image was presented as someone fragile, submissive to men, couldn't 

work and should be in the house cooking and taking care of the kids. They should be delicate, quiet 

and obedient, cherish elegance and well behaved. Audrey Hepburn and Elizabeth Taylor, were an 

influence to the women of that time. A decade after, when the music ‘It’s a 

man’s man’s man’s world’ was launched, feminism strengthened and women started to fight for 

freedom, equal rights, salaries and decisions. Revolutionary groups were born, as for example the 

Women’s Lib. Members of the movement criticized the patriarchal social structure and the lack of 

women's independence in society. They wanted to be heard, so many women marched to protest. 

As a result they conquered equal payment if a man and a woman worked in a same role, The Equal 

Employment Opportunity Commission was created, North American President Lyndon B. Johnson 

signed an executive order prohibiting sex discrimination by government contractors and requiring 

affirmative action plans for hiring women.  

With this background, it is possible to understand the lyrics of the song ‘It’s a 

man’s man’s world’, which was originally composed by James Brown and Betty Jean Newsome 
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and released in 1966. Its name is a word play on the movie from 1963, ‘It’s a mad, mad, mad, mad 

world’ directed by Stanley Kramer. The song talks about the modern civilization and the role of 

men in society. Though, women also have their role, as seen in the lines “But it wouldn't be 

nothing, nothing without a woman or a girl”, women are important too.  

Joss Stone rewrote a version of this song in 2003 and Chanel chose it to be in the 

advertisement years later. The presence of a female voice shows the power that women have 

nowadays. Her strong and seductive voice combines with the tone of the video - sexy and powerful, 

valuing women.  

The video starts with the first lines of the music: “This is a man’s world”, which contrasts 

with the vision of Keira Knightley waking up - a woman in a world ruled by men. When she’s 

already in the photoshoot, walking to where the photos are going to be taken, she is in the center 

of a trio, being followed by Alberto and someone from the staff, while the song repeats “This is a 

man’s world”. Though, in this case, the woman is in leadership, she is in the command of the photo 

session. After Alberto dismiss his crew, he gets closer to Knightley and takes off her boot (2:17) 

that’s when Stone’s lyrics appear - “Man needs a woman”, at the same time Knightley is getting 

undressed. Shortly after (2:33), there is the line “Man, he needs a woman”, and the photographer 

glares intensely his model and it is possible to hear the emphasis on the words “he needs” as it is 

not a necessity of women’s role in society, but as if women were objects, only to satisfy men and 

nothing else. The following scenes come along with the lines “Man makes everything he can / But 

you see a woman makes a better man”, showing that men need a woman to make him and his 

world better.   

In the end, Keira Knightley runs away, and it closes the scene with her smiling while Joss 

Stone sings the last words “This is a man's world”. Now, the female is in charge of the situation, 

she has broken with the ideal of the perfect woman. In the original song, the lyrics are different in 

the ending, in which says, “He's lost in the wilderness / He's lost in bitterness”, closing the music 

with the vision of men when alone.  

An important trait to be discussed that appears in the commercial, is the image of woman 

created by society. The scene where she accelerates the traffic light leaving men behind her, she 

goes to a staircase instead of the street (0:42), seen below: 



334  

 

 

 which is considered rebel and dangerous thing, characteristics society imposed as 

being masculine, as short hair as well, which Knightley presented in the commercial. It is possible 

to see two women wearing dresses, high heels and working in a floriculture in the back. The woman 

image is linked to flower various times in society, comparing the female with the delicacy of a 

flower, that is considered something romantic. That scene can be interpreted as Keira’s character 

leaving what society wants women to be behind her, once she is in a motorcycle wearing suede 

leather pants and jacket, as seen in the image below: 

 

This is important to understand the contrast created in Knightley’s figure, as a graceful and 

feminine woman (wearing pink and skinny clothes), and at the same time, as a rebel ahead of her 

time (wearing short hair, riding a motorcycle). 

Although she is using suede leather pants and jacket, its color is a delicate rosé, what society 

considers feminine. Her clothes are tight, showing her body curves and when she is sitting on the 

motorcycle the camera focuses on her buttocks, the body part which society sexualizes about 

women. Before the photoshoot, the crew puts some delicate and nude makeup on her, nothing too 

strong, reaffirming the femininity traces created by society, because in this case what makes the 

woman powerful and seductive is the perfume, not the makeup. As seen in the video the man starts 

to flirt more often with the model after he got closer to her to put her hair in the back of her ear. 
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That moment (1:45) gave him the opportunity to smell the perfume and see his model nearer him. 

Despite having a function, which is helping people to smell good, Chanel Number 5 is also 

considered an object of desire due to what the brand represents, influencing society with its 

ideology. With that said, people think they want it in their lives, however this desire is incorporated 

in them, making them think they need to buy it in order to experience power that the advertisement 

shows. 

As presented in this work, the possible commercial goal was to break the image of woman 

that society has imposed through the years, making Knightley’s character an independent and 

strong woman. Although the advertisement seeks the independence of women, it shows she is 

dependent of the perfume in order to be powerful and get what she wants. Despite the fact that it 

seems innovative, the commercial restates, in a subtle way, the image of a delicate woman, who, 

in the eye of men, is only an object, a prize to conquer, and the music helps with this vision, as 

shown. Therefore, the image of a woman riding a motorcycle, wearing suede leather and with 

short hair really runs from what has been imposed as feminine, as women should behave to be 

considered a woman. However, the video also reaffirms that women should be delicate and that 

they need something to be and feel complete. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta as mudanças atuais dentro do cenário do E-Commerce que moldaram e 

geraram novos padrões para públicos B2C, B2B e instituições interdependentes, a partir do ponto 

de vista da Amazon. A partir desta análise, serão revisados dados gerais de crescimento do 

comércio eletrônico desde os primórdios da entrada da Amazon neste mercado, a sua expansão 

para além do simples processo de venda virtual, sua adaptação ao microambiente em constante 

evolução e como ela impacta no poder ditatorial de decisão e nas necessidades do consumidor e 

do varejista. 

 

Palavras-chave: 

Amazon; E-Commerce; Comércio eletrônico; lojas virtuais; varejo. 

 

1) Introdução 

O surgimento de empresas de E-Commerce que atuam em um segmento em particular 

ocorre com uma frequência maior que a esperada, devido ao aumento de práticas de 

empreendedorismo, acesso facilitado a empréstimos de dinheiro e leis que auxiliam a geração 

de novos negócios, além da disponibilidade de softwares que permitem que um indivíduo possa 

criar o seu negócio com uma maior facilidade. A partir desta tendência, as marcas encontram 

dificuldades para destacarem os seus produtos e serviços em meio a massificação do segmento 

no qual atuam; portanto, a experiência fornecida aos consumidores se torna uma característica 

de grande importância para que o serviço/produto se destaque. Logística de distribuição, 

customização de perfil e práticas promocionais são alguns fatores que impactam no peso de 

decisão dos consumidores, fazendo-os sentirem que fazem parte do propósito da marca e que 

são importantes para o que oferecem. 

A Amazon, transnacional de grande porte para E-Commerce, hoje oferece, além do 

comércio eletrônico; serviços de web, streaming, e até compras básicas de mercado. A sua 

posição perante o mercado ao longo dos anos fez com que o seu crescimento fosse constante, 

mesmo sem visar lucros no início da empresa, sempre colocando o consumidor em primeiro 

lugar como principal estratégia. Com um grande poder de compra e ampla posição de mercado, 

a Amazon vai aos poucos começando a entrar em outros mercados, desbalanceando os 
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principais players que se encontram nestes segmentos e prometendo inovar em qualquer lugar 

que se encontra. 

Tratando-se de um cenário de constante mudança, as marcas devem se adaptar aos 

padrões pré-estabelecidos para seguirem os negócios como qualquer outra empresa que não se 

encontra no comércio eletrônico, mas por ser um mercado em expansão, cabem a alguns 

grandes nomes a estruturação de futuras tendências adaptáveis, e a Amazon é a principal 

ditadora neste sentido. Com seu extenso portfólio de produtos e empresas, ela foi rapidamente 

se tornando um marketplace de sucesso, atendendo diversos tipos de público e oferecendo 

vantagens que acabam captando mais usuários para utilizarem a plataforma. Seu crescimento 

dentro dos EUA se deu pela facilidade de compra e entrega realizada em grande parte de seus 

pedidos, graças a uma logística extremamente organizada e prática, fazendo com que os seus 

níveis de Market Share e Share of Mind se elevassem de uma maneira globalizada. “A Amazon 

terá uma fatia maior das vendas de comércio eletrônico neste ano, sendo responsável por cerca 

de 44 centavos por cada dólar gasto em E-Commerce nos EUA, acima dos 38 centavos do ano 

anterior, segundo novas estimativas de empresas públicas da empresa de pesquisa eMarketer. 

” (MOLLA, 2017) 

Enquanto a Amazon domina uma grande parte das vendas de E-Commerce nos EUA 

em comparação com os seus principais concorrentes (Walmart, Walgreens etc.), ela se encontra 

sempre um passo à frente para garantir que será a primeira escolha dos consumidores para o 

que necessitarem, oferecendo inúmeros produtos e serviços, ditando novos meios de compra e 

interação (por ex: Alexia) e cada vez mais dominando outros mercados através da compra de 

empresas e redes para facilitar processos de distribuição e logística (por ex: Whole Foods). 

A partir de toda a análise realizada nos devidos tópicos de desenvolvimento, o conceito 

de Multiservice é apresentado para o contexto que define múltiplos serviços que estão ligados 

à uma companhia, nos quais são executados diretamente por eles, atendendo assim diferentes 

perfis de público que geram diversas necessidades. 

 

2) Crescimento e Desenvolvimento do E-Commerce: um novo mercado 

O mercado de E-Commerce começou a se estruturar a partir de 1995, com o surgimento de 

grandes empresas que iniciaram a venda de seus produtos e/ou serviços através deste canal, onde 

as transações comerciais online se baseiam em diferentes tipos de público, sendo os principais: 

B2B - a sigla Business-to-Business se trata basicamente de venda direta para empresas, sendo esta 

uma relação de fornecedor e comprador; B2C - a sigla Business-to-Consumer serve para vendas 
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diretas aos consumidores, relação de empresa e consumidor; C2B - a sigla Consumer-to-Business 

engloba serviços que oferecem ao usuário (consumidor direto) que o preço seja estabelecido pelo 

seu uso, dentro das regras e determinações da empresa; C2C - a sigla Consumer-to-Consumer 

representa espaços de venda direta de consumidor para consumidor, onde seu uso é realizado para 

intermediar negociações, vendas e compras; e D2C – a sigla Direct-to-Consumer engloba a relação 

de empresa e cliente direta, sem intermediários quando se trata da entrega do produto ao seu 

consumidor final. 

Dentro do surgimento deste novo mercado, os novos players deste segmento foram se 

adaptando ao estilo e as regras do comércio eletrônico em constante desenvolvimento, gerando 

novas possibilidades para a extensão de pontos de venda e o consequente aumento do capital de 

giro e lucro da empresa. 

Segundo McKinney (2004, p. 35), “o surgimento da Internet como uma ferramenta para o 

aspecto de negócios para o consumidor do E-Commerce tem ramificações de longo alcance. Mais 

importante ainda, criou oportunidades para as empresas chegarem aos consumidores de forma 

muito direta e a criarem mercados eletrônicos. Também em virtude da tecnologia, permitiu aos 

consumidores acesso imediato a esses mercados eletrônicos”. 

O avanço da tecnologia no quesito de virtual-shopping foi simultâneo com as tendências 

de aumento de opções de compras para consumidores e a exploração de práticas eficientes para 

que adquiram seus bens/serviços sem tomarem os esforços básicos de compras físicas. 

2.1) Economia do segmento e seus focos de atuação  

De acordo com o site E-Marketer (2017), as vendas globais de E-Commerce possuíam uma 

previsão de crescimento para US$ 2.290 trilhões em 2017, tornando-se 10% das vendas totais de 

varejo, onde esta porcentagem tende a aumentar 16% até 2021, quando as vendas chegarem a US$ 

4.479 trilhões.  
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“Figura 1. E-MARKETER (2018, Online)” 

Com base em estes dados, uma grande parcela do aumento do lucro do segmento se deve 

aos devidos focos de atuação que auxiliam para o crescimento deste mercado. Como consequência 

de sua popularidade e facilidade de acesso, as vendas de E-Commerce apresentam uma taxa de 

crescimento maior que a de vendas in-store (Offline). Somente nos EUA, as taxas de previsão 

apresentadas mostram um crescimento do E-Commerce 4 vezes mais rápido do que in-store, 

mesmo que seu tamanho ainda represente somente 10% das vendas mundiais de varejo. 

(PANDOLF, 2018) 

 

“Figura 2 - In-store retails dwarfs e-commerce 

Fonte: Pandolph (BI Intelligence, 2018).  
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“Figura 3 - US In-store and e-commerce growth rates 

Fonte: Pandolph (BI Intelligence, 2018).  

 

Atualmente, as gerações que realizam compras online ainda preferem a experiência de 

compras em lojas físicas, mas que possam ser realizadas com algum diferencial tecnológico e/ou 

prático, facilitando assim o ato de conhecer produtos e seguirem com a compra final. O 

crescimento do E-Commerce se dá pelo número crescente de pessoas que possuem um smartphone 

e vão expandindo as suas margens de conhecimento sobre vendas por outros canais, e assim 

conhecendo a praticidade de poderem realizar buscas de produtos, comparações de preços e 

reviews gerais.  

A transição de comportamento de compra do real para o virtual se dá por muitos fatores 

influenciadores, como o do indivíduo buscar ainda a experiência sensorial de compra, e não apenas 

visual, podendo chegar até a problemas de confiabilidade quando se trata de fornecerem dados 

online para os varejistas. 

2.2) Principais players e países do mercado 

Jornadas de compra que geralmente levam o consumidor a pontos de venda selecionados 

acabam sendo substituídas aos poucos com o comércio eletrônico, onde o acesso a bens de 

consumo torna-se algo mais prático e acessível para a maioria dos consumidores, o que gera um 

lucro a mais para grande parte de empresas presentes neste meio. Os principais players de E-

Commerce pelos países mais lucrativos são: 

Países Players Vendas online atuais Vendas totais em E-Commerce 

China Alibabab group e Tmall R$ 672 bilhões 15.9% 

EUA Amazon e eBay R$ 340 bilhões 7.5% 
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Reino Unido Amazon UK, Argos e Play.com R$ 99 bilhões 14.5% 

Japão Rakuten R$ 79 bilhões 5.4% 

Alemanha Amazon, eBay e Otto R$ 73 bilhões 8.4% 

França Odigeo, C-Discount e Amazon R$ 43 bilhões 5.1% 

Coréia do Sul Gmarket e Coupang R$ 37 bilhões 9.8% 

Canadá Amazon e Costco R$ 30 bilhões 5.7% 

Rússia Ulmart, Citilink e Ozon R$ 20 bilhões 2% 

Brasil Mercado Livre e B2W Digital R$ 19 bilhões 2.8% 

 

O estabelecimento destes players em mercados lucrativos faz com que eles possam 

expandir os seus focos de atuação e, aos poucos, irem monopolizando determinados segmentos 

com as suas próprias marcas de varejo, desviando assim os lucros das lojas físicas e também 

desestabilizando empregos e valor de mercado das áreas impactadas. 

 

3) Consolidação e Desenvolvimento de Marketplace  

Com o passar do tempo, o E-Commerce foi se consolidando como uma força de vendas 

muito forte, que mostrava ser não apenas uma extensão de canal de venda para as marcas, mas sim 

o futuro do comércio que todos esperavam, em que os varejistas possuem maior controle sobre 

distribuição e logística, e os consumidores seguem com as suas compras de uma maneira prática e 

eficiente. 

A sensação de que teríamos algo inovador foi sendo dissolvida com o avanço de diversas 

marcas e com o surgimento de players que prometiam entregar produtos com preços mais baixos, 

com maior variedade e facilidade de pedidos. Conforme o mercado vai se adaptando, os 

consumidores vão criando, através de seus comportamentos, novas formas de realizar compras 

online e decidem também quais são as próximas tendências deste mercado, junto com a adaptação 

dos players para que as necessidades de seus clientes sejam supridas.  

Segundo Solomon (2002, p. 6), o campo de comportamento do consumidor “é o estudo dos 

processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam 

produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazerem necessidades e desejos. ” 

Dentro destes parâmetros sobre a consolidação e a evolução deste mercado, cada vez mais 

torna-se mais difícil captar a atenção e/ou lealdade do consumidor, no qual se encontram infinitas 

possibilidades de compras e engajamento direto com os portais de comércio eletrônico disponíveis. 
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“Figura 4 -  Global e-commerce market size  

Fonte – LinkedIn (2017, online) 

 

3.1) Precisão e dimensão do contexto mercadológico eletrônico 

Conforme o mercado evolui, a necessidade do consumidor também evolui. Em meio a um 

mercado que se equilibra em uma linha tênue entre ser homogêneo ou heterogêneo, somente restam 

algumas opções para garantir o sucesso no meio: confiança na marca, satisfação com o produto e 

necessidades sendo supridas. Isso significa que a marca não deve mais se manter no mesmo espaço 

em que se encontra e aguardar que o consumidor realize o que precisa no portal; a necessidade de 

ir além já está presente no dia a dia das empresas, e significa estar ao lado do cliente a qualquer 

hora, a qualquer momento.  

Segundo McCall (2015, Online), “as empresas de produtos de consumo que confiaram no 

desenvolvimento de novos recursos, melhor atendimento ao cliente e inovação de produtos para 

impulsionar o crescimento agora enxergam um futuro em que a vantagem competitiva será baseada 

na experiência do cliente. “  

Com base nesta informação, a experiência que o consumidor tem com determinadas marcas 

mostra o valor que elas mesmas possuem sobre o cliente, e isso faz com que a lealdade a marca 

seja desenvolvida de uma maneira mais eficiente e completa. Diversas tendências acabam sendo 

geradas pelos consumidores e as marcas tentam acompanhar com diversas táticas que ditam novas 

ramificações de especializações em torno do cliente.  

“Nos seus primeiros dias, o comércio eletrônico era bastante limitado. Você viu algo de 

que gostou e comprou. Simples. A personalização não era uma opção. Hoje, você não só pode 

personalizar um produto on-line e encomendá-lo (como NikeIDs, por exemplo), como também 

pode criá-lo do zero - e depois vendê-lo sem precisar levantar um dedo. ” (Olenski, 2015, online) 

3.2) Pilares de sucesso no comércio eletrônico 
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Existem alguns pilares que devem ser tomados em conta para que o sucesso de um portal 

de E-Commerce tenha uma base sólida e que possa ser expandida através de novos serviços 

complementares. Levando a fundo o que é necessário ter, podemos destacar como os mais 

importantes: Preço, Exclusividade, Conveniência, Serviço, Estoque e Lealdade. Cada um deles 

representa uma das 6 forças que os consumidores notam somente na entrega do produto final, mas 

que torna todo o processo de compra, desde o momento do primeiro clique, algo totalmente prático 

e sem incômodos. O preço acaba se tornando um pilar relativo, pois um portal pode possuir o 

melhor preço quando comparado com outros, mas ao mesmo tempo ter o pior serviço de entrega. 

Exclusividade traz ao cliente o sentimento de importância ao ter a chance de realizar a compra de 

um produto que só a marca tem no estoque, ou às vezes somente pelo atendimento preferencial 

que a pessoa tem, o que gera um valor adicional da visão do consumidor sobre a marca selecionada, 

e esse fator pode ser analisado por região, preço e/ou serviço. “Ser capaz de oferecer aos seus 

clientes a conveniência de adequar a compra de uma compra à sua programação e não ter custo de 

entrega - é uma vitória. “ (SOPER, Nicholas. The 6 Pillars of eCommerce. Online). Serviço, 

Estoque e Lealdade são fatores correlacionados, igual os outros; cada pilar designa uma ação que 

capta a atenção e gana do consumidor perante o ato de compra, e torna a compra física menos 

relevante quando comparado todo o processo realizado em meio a rotina e experiência diária do 

indivíduo. 

4) Amazon.com e o varejo tradicional  

Perante as informações analisadas desde o surgimento do E-Commerce até a sua 

consolidação total, é possível analisarmos mais um exemplo formidável de players que ditam qual 

será o futuro deste mercado e suas próximas formas de adaptação para manterem-se no ritmo 

correto: Amazon.com. As suas ações voltadas sempre para a satisfação e benefício de seus 

consumidores proveram um plano estratégico de longo prazo para a empresa, onde os seus lucros 

começaram a aparecer somente após um tempo de fixação no mercado de comércio eletrônico. A 

Amazon oferece um serviço de subscrição chamado Amazon Prime, que garante aos clientes 

entrega grátis em apenas dois dias, além de fornecer acesso ao streaming de vídeo (Amazon Prime 

Video) e de música (Amazon Prime Music). 
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Figura 5 -  Logo Amazon  

Fonte – Portal Amazon (2018, online) 

 

Com essa característica marcante, os usuários começaram a se acostumar com o tempo de 

entrega e praticidade apresentada pela empresa, e aos poucos este benefício foi deixando de ser 

um luxo, e sim se tornando uma necessidade. Conforme o tempo passou e as vendas online 

aumentaram, as brick-and-mortar stores sentiram o impacto do E-Commerce nos seus resultados 

de vendas, fazendo com que essas lojas tivessem que se adaptar e gerar mais experiências para o 

consumidor enquanto o mesmo permanece no local, já que o portal Amazon oferece aos 

consumidores uma compra sem atrito e quase imediata (em termos de entrega também); este efeito 

sobre o varejo como o conhecemos é chamado de Amazon Effect. 

4.1) Avanço da marca e geração de tendências 

“A Amazon está no meio de uma ambiciosa mudança de vários anos, de uma loja que vende 

um produto de cada vez para um ecossistema completo. A Amazon quer estar tão profundamente 

incorporada na vida de um cliente que a compra acontece tão naturalmente quanto respirar e com 

a mesma frequência. ” (STREITFELD, 2016. Online). 

O contexto no qual a marca se encontra mostra que a maneira correta de lidar com os 

clientes é oferecendo um serviço da melhor qualidade possível, e consequentemente torná-lo o 

novo padrão da indústria, forçando as lojas brick-and-mortar e os players de E-Commerce a se 

adaptarem rapidamente às mudanças de comportamento dos consumidores. Por exemplo, a 

realização da entrega no serviço Prime dentro de dois dias grátis tornou-se um dos fatores 

principais de decisão de portal na hora de realizar compras; os players que não atendem às essas 

expectativas tentam achar maneiras de igualarem-se, porém isso significa que a nova necessidade 

pode gerar uma desorganização quando se trata de logística e distribuição, assim tendo que realizar 

corte de gastos em prol da vontade do consumidor, ou talvez serem levados a falência.  

Diversos concorrentes surgem para a Amazon conforme ela avança no mercado com as 

suas inovações, indo de disputas diretas com o Walmart até enfrentar serviços de entrega como 

UPS e FedEx. Aos poucos, cada seção co-dependente de serviços online vai sendo tomada pela 

marca, visando a criação de um ecossistema totalmente preparado para o que os consumidores 

querem hoje e amanhã. O lançamento do aparelho controlado por voz, nomeado de Alexa, 

demonstra como a aproximação da marca com o seu consumidor da abertura para que exista uma 

relação de lealdade e valor, fatores que são essenciais em prol da confiança que assegura as 

realizações comercias básicas. 
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De acordo com um estudo realizado pela J. Walter Thompson, com o nome de “Amazon 

Everything” (2018), a Amazon está se preparando para áreas que mostram o quanto a marca busca 

ser abrangente em todos os sentidos, desde a simples compra de livros até a distribuição de 

alimentos. Dentre suas principais tendências, podemos destacar as seguintes que já estão nos 

planos da gigante do varejo online: segmento de moda, shipping, home device, segmento de 

healthcare, educação, advertising, alimentação e banking. Com estas iniciativas, a Amazon vai se 

firmando no mercado como um potencial risco para diversas áreas de atuação, as quais também 

vão ter que se adaptar com quaisquer inovações que a marca implementar, sendo que o risco dos 

concorrentes sofrerem impactos negativos é maior do que a própria marca e a sua entrada.  

5) Conclusões  

Com o mercado de comércio eletrônico em ascensão junto com o surgimento de players 

fortes, os consumidores e varejistas compartilham o sentimento de estarem preparados para os 

futuros passos desta indústria que triunfará grande parte das vendas geradas no varejo mundial. 

Grandes nomes como o de Jeff Bezos representam como os mercados podem se tornar maleáveis 

a partir do desenvolvimento de tecnologias e/ou ideias que beneficiam o consumidor final, 

independente do negócio administrado, visando planos a longo prazo que se tornam as mais novas 

tendências.  

Com concorrentes provindos da rede de varejo (Walmart, Costco, Wallgreens etc.) até 

grandes redes de conexão (Google, Facebook etc.), a Amazon vai consolidando aos poucos o seu 

próprio estilo de atuação, expandindo a sua presença mundial através de centros de distribuição e 

compra de empresas B2B e B2C. Estar próximo do consumidor na sua rotina é uma necessidade 

enfrentada pelas marcas de hoje, e a cada vez mais que as ações voltadas para este público 

avançam, mais difícil se torna a adaptação. Tendências de Multi-channel blending representam o 

futuro do mercado e a conexão do mercado com os consumidores, indo de presenças mobile in-

store até experiências compartilhadas entre indivíduos em ambos espaços virtual e físico.  
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RESUMO 

 

Com esse artigo, que é resultado de um projeto de Iniciação Científica, discutiremos o ensino de 

língua portuguesa para estrangeiros por meio de filmes nacionais que retratem os costumes e a 

cultura brasileira. Segundo Susana Florissi, especialista que atua há 38 anos no ensino da língua 

portuguesa para estrangeiros, em artigo escrito em 24/03/2011, no site A Medium Corporation 

[US], o português é a quarta língua mais falada no mundo, fato este que deve ser considerado 

relevante no ensino desta para estrangeiros, e mesmo o Brasil não sendo a escolha prioritária dos 

imigrantes, devemos lembrar que, com a crise de refugiados na Europa, milhares de pessoas ao 

redor do mundo estão solicitando asilo, fugindo de seus Países devido as guerras, fome, violência, 

intolerância religiosa entre outras coisas. O foco do nosso estudo é o conhecimento de formas 

culturais diferentes, tanto para o aluno, quanto para o professor, através do estudo de algumas 

cenas de filmes. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Cultura brasileira; Cinema brasileiro.  

 

 

Introdução 

Neste artigo trataremos de como tornar um assunto relativamente simples, para alguns 

possivelmente difícil, ou seja, o aprendizado de uma língua estrangeira, neste caso o Português, por um 

individuo adulto, tornando as aulas mais ricas e produtivas, através da associação da língua com a cultura 

e as artes. Por meio de filmes, identificaremos pontos de vista antagônicos, análise crítica dos filmes 

propostos e comparações das culturas, fato que enriquecerá o aprendizado da língua para os estrangeiros.  

Certamente que devemos fugir de estereótipos e preconceitos, como “todo baiano é preguiçoso”, 

“todo carioca é malandro” e, etc. Vamos buscar características da nossa cultura e artes presentes neste 

País de dimensões continentais, portanto, com diferenças regionais importantes, mas sempre presentes 

e peculiares.  

Com o propósito de associar o ensino da língua portuguesa à discussão da cultura e arte brasileira, 

permitiremos ao aluno se familiarizar com expressões nacionais e que também tenha uma maior interação 

com as pessoas da nossa sociedade, uma vez que entenderão melhor nossos valores culturais e as 

diferenças entre as diversas culturas existentes:  

Quando se examina a cultura de um determinado povo, com seu modo de viver, 

seus hábitos e comportamentos mais comuns, suas atitudes em relação ao 

outro, estão sendo apreciados as artes, as ciências, os costumes, os sistemas, as 

leis, a religião, as crenças, os mitos, os valores morais e éticos, o 

comportamento, as preferências, os produtos, e todas as maneiras de ser, 



349  

 

sentir, pensar e agir. O termo cultura incorpora duas acepções – para significar 

um completo modo de vida, os significados comuns, e para significar as artes e 

o aprendizado, os processos especiais de descoberta e esforço criativo. (HANNA, 

2012, P.83)  

Certamente que uma das preocupações sobre o que será ensinado nestas aulas leva em 

consideração o ensino da língua dentro de um contexto cultural, as cenas desses filmes funcionarão como 

textos autênticos que representarão a cultura, oferecerão a linguagem de uso corrente e as dificuldades 

como vantagem e não como obstáculos no ensino da língua:  

Encontram-se em Mishan (2005) justificativas sobre a inclusão do emprego de 

material autêntico no que se avalia como um ensino significativo de línguas que 

merecem ser aqui mencionadas por seu caráter pragmático. Resume-se, em três 

termos autoexplicativos, argumentos pedagógicos que os validam por 

abarcarem:  

Cultura – textos autênticos incorporam e representam a cutura(s) dos povos da 

língua-alvo;  

Contemporaneidade – textos autênticos oferecem tópicos e linguagem de uso 

corrente; Desafio – textos autênticos oferecem dificuldades como vantagem, 

não como obstáculo. (HANNA, 2012, P.63)  

Além disso, os filmes funcionarão como uma abordagem comunicativa, utilizados não apenas para 

contextualizar uma aula, mas também como propostas sociais. Fugiremos das aulas tradicionais, 

preocupadas apenas em dar ênfase na gramática e na compreensão de algumas frases, sem preocupação 

com a oralidade ou mesmo com situações diárias ou culturais. Utilizaremos a tecnologia como um fator 

positivo, um produto cultural selecionado e disponível, que pode ser usado como ponto favorável no 

aprendizado de uma língua para estrangeiros:  

Cultura, contemporaneidade e desafio são itens que compreendem a escolha de 

produtos culturais para o ensino de línguas estrangeiras. A escolha é ilimitada, 

já que cada um deles, como música, teatro, cinema, literatura, produtos da 

mídia escrita e falada, da publicidade, artefatos etc., pode ser selecionados 

diretamente da produção original ou em seus mais variados desdobramentos, 

em diferentes registros (por exemplo, músicas gravadas em CD, MP3 ou no 

YouTube; filmes gravados em DVD ou da televisão), virtuais ou não. (HANNA, 

2012, P63)  

 

O objetivo será tornar o aprendizado do aluno produtivo, agradável, além de um facilitador da 

inserção deste em nossa cultura. Provavelmente um educador que siga esses requisitos terá muito mais 

trabalho a fazer, sabemos que não será fácil dar esse tipo de aula, mas também sabemos o quão realizador 

é um trabalho bem feito. 

 



350  

 

Língua Portuguesa 

Em pesquisa realizada no site soportugues, sabemos que a história da língua portuguesa no Brasil 

apresenta uma grande interação entre a língua do colonizador, a indígena, a africana e as línguas dos 

imigrantes europeus. A língua portuguesa no Brasil herdou um vasto vocabulário das línguas indígenas 

faladas no país e também é uma língua aberta as contribuições linguísticas de outros povos, tornando o 

português falado no Brasil diferente do falado em Portugal.  

O ensino focado no português para estrangeiros era baseado no Português de Portugal, o que 

vem mudando nos últimos tempos, abrindo o mercado para o português falado o Brasil. Em artigo escrito 

em 24/03/2011, no site A Medium Corporation [US], Susana Florissi, especialista em ensino da língua 

portuguesa para estrangeiros, há 38 anos, nos diz:  

Até bem recentemente a força do ensino de Português a Estrangeiros 

centralizava-se na vertente do idioma falado em Portugal. Essa tendência se 

deve ao belo trabalho feito pelo Instituto Camões e pela tradição de se optar 

pelos programas de leitorado português nas universidades que ensinam o 

idioma em todo o mundo. Essa tendência está sendo modificada. Relembro 

também que, hoje a língua portuguesa é a quarta língua mais falada do mundo, 

a quinta da internet, a terceira do Facebook e a língua oficial de trinta e duas 

organizações internacionais. A língua portuguesa está presente nos cinco 

continentes. Estima-se que, em 2050, haja 388 milhões de falantes do idioma 

que já é, hoje, a língua mais falada no hemisfério sul. Não é por acaso que, 

atualmente, estuda-se seu poder econômico.  Nesse artigo, estamos levando em 

consideração a língua portuguesa falada no Brasil.  

 

 

Cultura associada ao aprendizado  

Numa sociedade temos valores culturais e normas que definem o que é permitido ou não fazer, 

quais os costumes vigentes, o que deve e o que não deve ser feito, como as pessoas se comportam dentro 

de uma sociedade: como se vestem, como se comportam na vida familiar e na profissional, quais são as 

atividades religiosas seguidas, quais as atividades de lazer. Os valores mudam de uma sociedade para 

outra, o que é considerado um comportamento padrão para uma, pode ser totalmente estranho para 

outra.  

Ao estudar uma cultura, devemos considerar os seus próprios significados e valores, temos que 

fugir de conceitos pré-concebidos, de comparações com a nossa cultura. A riqueza está na diversidade 

cultural, claro, que na sociedade como um todo, temos conceitos já estabelecidos como regras universais: 

um sistema familiar no qual há valores e normas associadas ao cuidado com as crianças, à instituição do 

casamento, rituais religiosos, direitos de propriedade e regras de higiene, entre outros. Embora existam 

diferenças mesmo dentro dessas categorias consideradas universais.  
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Por exemplo, quando estudamos a formação da sociedade brasileira sobre o prisma de Sergio 

Buarque de Hollanda (2015), vemos que ele descreve o brasileiro como um “homem cordial”. Este 

“cordial” refere-se ao homem que age pelo coração, pelo sentimento, preferindo as relações pessoais ao 

cumprimento das leis objetivas e igualitárias para todos:  

Já se disse, numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a civilização 

será de cordialidade – daremos ao mundo o “homem cordial”. A ilhaneza no 

trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por estrangeiros 

que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do caráter 

brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda a influência 

ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio rural e 

patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar “boas 

maneiras”, civilidade. São antes de tudo expressões legítimas de um fundo 

emotivo extremamente rico e transbordante. (HOLLANDA, 2015, P. 176)  

É comum ouvirmos que o povo Latino, em especial o Brasileiro, é emocional, mesmo em relações 

profissionais prioriza-se a amizade, a pessoa que gostamos. Vários costumes brasileiros são vistos como 

estranhos pelo estrangeiros, alguns destacados em reportagem publicada em 10/07/2014 por Flávia 

Mantovani, no site G1, como a falta de pontualidade, o costume de abraçar e beijar no rosto, a 

amabilidade, a alegria, as famílias terem empregada domésticas, a religiosidade, entre outros.  

Recentemente passamos por uma copa do mundo na Rússia e tivemos diversos comentários sobre 

alguns costumes deles, coisas enraizadas na cultura do país. Se olharmos essas diferenças, tendo a nossa 

cultura como base, vamos estranhar a maioria dos costumes.  

Uma reportagem publicada em 03/08/2015, no site UOL, sobre as coisas que são proibidas na 

terra de Putin, nos alerta que o país é o espelho de seu governante, com as suas leis e proibições, entre 

as coisas proibidas temos: uma lei que veta propaganda gay, crianças russas não podem ser adotadas por 

norte-americanos, Bitcom é considerada ilegal, obscenidades em apresentações públicas são proibidas, 

transexuais e transgêneros são proibidos de tirar carteira de motorista, serviços online somente com 

servidores locais e também são proibidos memes com o presidente Putin.  

Por mais que estranhemos alguns aspectos culturais de outros países, achando-os conservadores 

ou liberais, temos que vê-los, pelo menos naquele momento e dentro da casa deles, com um olhar sem 

preconceitos, com um olhar pedagógico, utilizar essas diferenças e inserir no ensino, num contexto 

cultural. A integração do ensino de uma língua associada a cultura, no nosso caso, à filmes nacionais 

separados por temas, nos dá a oportunidade de diversificar o ensino da língua, trabalhando todas as 

habilidades (oral, leitura e escrita). Esse tema foi discutido por Vanessa Maria da Silva em sua tese (2016, 

p.110): 

O ensino de língua estrangeira pelo prisma da perspectiva intercultural pode ser 

um meio significativo para os estudantes desenvolverem seu aprendizado, tanto 



352  

 

quanto a sua consciência sobre as culturas dos falante da língua-alvo. Se a esse 

ensino forem integradas atividades artísticas, como motivação, o resultado 

dessa abordagem poderá acarretar em um favorável desenvolvimento dos 

alunos, principalmente se essa conexão – língua, cultura e arte, ocorrer desde o 

início da aprendizagem.  

 

Enfim, a aplicação combinada do ensino da língua com a discussão de temas ligados a arte e a 

cultura potencializa o aprendizado, melhora o processo de comunicação, aumenta o interesse do aluno e 

a busca por autoaprendizado. Frederick Erickson (1997) nos mostra dois aspectos da cultura, a invisível 

que é aquela que aprendemos inconscientemente, sem percebemos, nem mesmo a notamos e a visível 

que são explicitas nas nossas vestimentas, na forma como falamos, nos nossos interesses musicais. Esses 

aspectos podem ser explorados e usados como reflexão no ensinamento de uma língua:  

Cultura invisível é aquela aprendida e ensinada inconscientemente. Dessa 

forma, nem os indivíduos que pertencem a esta cultura têm consciência de que 

certo aspectos de sua cultura existem. À medida que usamos cultura em nossa 

vida diária, ela torna-se habitual. Nossos hábitos tornam-se, em grande parte, 

invisíveis para nós mesmos. Assim, a cultura move- se para dentro e para fora 

da nossa consciência. Nós não pensamos muito sobre a estrutura e 

características da nossa cultura quando a vivemos. Aspectos de comunicação 

relacionados à cultura invisível incluem suposições sobre modos de polidez, 

razões de falar, tópicos de interesse, diferenças de cultura e proxêmica, entre 

outros. A cultura visível, por sua vez, é bem mais fácil de ser identificada. Refere-

se a aspectos explícitos como forma de vestir, a língua utilizada, tipos de comida, 

habitação, fatores geográficos e climáticos entre outros (1997, p.33 apub 

SARMENTO, 2004, p.241-242)  

 

Assim, buscaremos envolver os alunos num processo de reflexão sobre as suas próprias 

experiências, tanto linguística quanto cultural. Que eles percebam as diversidades, e vejam nos filmes o 

que temos de diferente ou mesmo iguais e que percebam o ensino de uma língua estrangeira como um 

enriquecimento do conhecimento.  

 

 

A Função do Professor  

Dentre as diversas habilidades que um professor deve possuir está a de buscar novas fontes de 

ensino, organizar as aulas, conduzir o conteúdo que deve ser praticado, aquele que planeja e incentiva as 

criações individuais e coletivas, e também que tem o potencial de apresentar projetos criativos que 

aprimorem os conhecimentos. O professor tem a livre escolha sobre qual método e abordagem escolherá, 

pois “Mais importante que seguir, obedecer a uma abordagem, é o fato de o professor impetrar sua 
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própria abordagem de ensino” (HANNA, 2012, p.67).  

Um professor que acredita que ensinar é uma meta em sua vida, com esperança em uma educação 

inovadora no futuro e com a visão de que o ensino de uma língua estrangeira pode ser interessante e 

questionador, com uma constante preocupação sobre a aprendizagem dos seus aluno. Temos isto 

explicado por Vera Hanna:  

O histórico dos métodos de ensinar línguas estrangeiras revela uma permanente 

preocupação de professores em fazer com que seus alunos aprendam 

verdadeiramente um novo idioma. Discussões sobre quebras de paradigmas na 

educação, questionamentos relativos aos estudos linguísticos, debates sobre 

novas nomenclaturas, e infinitas tentativas de definir concepções de método e 

de abordagem, não conseguiram solucionar as crescentes dúvidas que surgem 

incontestavelmente quando da prática em sala e de seus resultados efetivos. 

(HANNA, 2012, p.69).  

Além disso, um professor deve estar aberto a novos aliados como, por exemplo, as mídias sociais, 

usa-las a seu favor. Em entrevista concedida à jornalista Tatiana Klik, divulgada em 24/03/2011, no site 

G1, o professor e pesquisador José Armando Valente, do Núcleo de Informática Aplicada à Educação 

(Nied) da Unicamp, explica que as ferramentas de rede sociais devem ser usadas como práticas 

pedagógicas, coisa que ainda não acontece, pois, a maioria dos professores, utilizam no máximo blogs, 

como meio para divulgar algum conteúdo que não foi passado em sala de aula, ou seja, não usam as mídias 

sociais como um aliado na educação.  

No nosso projeto a utilização das mídias sociais será uma ferramenta a ser aplicada as nossas 

aulas, o uso de plataformas como o youtube, o google será amplamente incentivado, principalmente na 

exibição dos filmes escolhidos.  

Afinal como nos diz o sociólogo Manuel Castells, no programa “Pienso, luego, existo”, exibido em 

16/06/2013, pela Radiotelevision Espãnola, “O poder da sociedade em rede é o poder da comunicação” e 

“Cada vez mais o debate do poder e da comunicação se fará via internet”. Concordamos quando Castells 

diz, nesse programa, que a internet é um território livre, que é o espaço social do nosso mundo. 

Utilizaremos as mídias sociais para a exibição dos filmes escolhidos e também como um incentivo para a 

leitura, debates e escrita.  

Em suma, um professor preocupado em transferir e receber conhecimento, aberto a novidades, 

indagador, instigante, preocupado em ensinar e não apenas em transferir conhecimento:  

Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou construção. Quando entro em uma sala de aula 

devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 

alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa 

que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 2015, p. 
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47) 

 

 

Filmes e Cultura  

Escolheremos filmes nacionais que melhor retratem as características da cultura e arte brasileira, 

as aulas serão elaboradas e divididas por temas, com leituras especificas sobre o filme a ser exibido. 

Estudaremos com os alunos as diferenças e as semelhanças culturais por meio do cinema. Analisaremos 

a compreensão do assunto, estimularemos uma discussão sobre o cinema e a cultura da língua portuguesa 

no Brasil, com isto, reforçaremos a oralidade e a escrita. Não estamos propondo atividades fechadas e sim 

baseadas nas cenas de filmes escolhidos, sempre levando o aluno a refletir e discutir as diferenças 

culturais existentes.  

A princípio, o professor ao ministrar as aulas de português para estrangeiros, com ênfase em 

cultura e artes brasileiras, mesmo depois do conhecimento adquirido por meio dos autores que tratam 

de temas ligados a interculturalidade, cultura e arte brasileira, deverá pensar, sempre que possível, sobre 

os desafios relativos a origem de seus alunos, pois um europeu, por exemplo, trará consigo uma bagagem 

cultural bem diferente de um asiático ou africano, por exemplo. Terá, então, que promover um ambiente 

em sala de aula que propicie condições para que os aprendizes se arrisquem a falar sobre os costumes, 

comportamentos e experiências próprias.  

Além disso, o principal papel do professor será planejar e conduzir atividades onde os alunos 

sejam perguntados ou façam perguntas, cujo tema discutido tenha ligação com a construção de uma 

consciência intercultural, se possível, crítica.  

O uso de filmes será um importante recurso para promover a discussão entre os alunos a respeito 

da interculturalidade, ou seja, além do ensinamento das palavras e expressões nele utilizadas, se bem 

escolhidos, os filmes trarão outras importantes contribuições, como a percepção de outros grupos 

culturais com valores e crenças diferentes de suas origens.  

Certamente que ao escolher um filme e planejar uma aula, o professor já deverá ter em mente 

quais questões sobre a língua, a cultura e a arte deseja debater. Deve também encorajar os alunos para 

que, ao assisti-lo, tornem-se observadores dos pontos culturais de forma a notarem as diferenças, e uma 

vez entendendo-as, aceitá-las, desenvolvendo a tolerância e a compreensão das diferenças.  

Com efeito, temos que levar em consideração que a projeção de um filme demora em torno de 

duas horas, e que nele mais de um tema pode ser abordado, os alunos serão estimulados a assisti-lo na 

integra, porém, para a aula, uma cena curta poderá ser selecionada, sobre esta os estudantes deverão 

compreender o vocabulário, conseguindo explicá-lo dentro do contexto. As perguntas e direcionamento 
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do professor buscarão o entendimento de expressões idiomáticas, vocabulário, além da reflexão sobre 

diferenças culturais e artísticas. Provavelmente estes trabalhos serão mais produtivos se feitos em grupos 

de dois ou três alunos.  

As cenas poderão ser discutidas nesses grupos e haverá uma comparação das respostas de todos 

os grupos. As cenas podem ser passadas mais de uma vez, dependendo da solicitação dos estudantes e 

até eles compreende-las. Os alunos serão estimulados a refletir sobre as cenas, comparando-as a sua 

realidade, seus costumes, sua cultura. Os educandos emitirão opiniões que poderão ser questionadas 

pelos outros aprendizes.  

A seguir propomos uma atividade que pode ser desenvolvida a partir do filme “Que horas ela 

volta?” de Anna Muylaert. Neste filme temos misturado o drama e a comédia, o confronto entre o 

Nordeste e o Sudeste, os ricos e os pobres, um Brasil que segrega. A história de uma empregada doméstica 

com o nome Val e interpretada por Regina Casé, que mora há dez anos na casa da patroa, em um bairro 

de classe média-alta. Ela cuida do filho da patroa desde pequeno, é tratada como uma pessoa “quase da 

família”, mas não pode usar a mesma mesa que os patrões para as suas refeições, e dorme num quartinho 

escondido e sem janelas.  

O filme “Que horas ela volta?” retrata uma realidade brasileira, famílias de classe média, com 

empregadas dedicadas integralmente, quase sem vida social, a maioria com escassos direitos trabalhistas, 

até pouco tempo atrás. Não tinham registro na carteira e quando eram despedidas ou aposentadas do 

serviço doméstico se encontravam sem dinheiro, sem lar e afastadas dos filhos que nem viram crescer.  

Selecionamos, como por exemplo, uma cena posterior a uma discussão entre mãe(a empregada 

doméstica) e filha. Nesta cena a menina nada na piscina e a dona da casa, patroa da Val, fica indignada e 

manda esvaziar a piscina para que esta não use mais. A filha questiona se Val alguma vez, pelo menos 

colocou os pés na piscina. Mostraremos a cena na qual Val, com receio, entra na piscina vazia e liga para 

a filha, avisando-a de que está com o pé na água. Essa cena retrata toda uma diferença de classes, de 

valores de uma classe submissa e que vive na ilusão de ser “da família”.  

Segundo Darcy Ribeiro (2015), no Brasil, existe uma grande distância social e cultural entre as 

classes ricas e pobres. Poucos estão no topo e usufruem da riqueza social e uma imensa maioria vivem na 

penúria.  

Ao vigor físico, à longevidade, à beleza dos poucos situados no ápice – como 

expressão do usufruto da riqueza social – se contrapõe a fraqueza, a 

enfermidade, o envelhecimento precoce, a feiúra da imensa maioria – expressão 

da penúria em que vivem. Ao traço refinado, à inteligência – enquanto reflexo 

da instrução - , aos costumes patrícios e cosmopolitas dos dominadores, 

correspondem o traço rude, o saber vulgar, a ignorância e os hábitos arcaicos 

dos dominados. (RIBEIRO, 2015, p. 159)  
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Conforme Ribeiro (2015) existe no Brasil uma Estratificação Social Brasileira dividida em Classes 

dominantes com o patronato e o patriciado, Setores intermédios com os autônomos e dependentes, 

Classe subalternas com o Campesinato e o Operariado e as Classes Oprimidas com os Marginais que 

seriam os Trabalhadores estacionais, Recoletores-Volantes, Empregados domésticos, Biscateiros – 

Deliquentes e Prostitutas – Mendigos.  

Essa estratificação social gerada historicamente funciona como um negócio privilegiando e 

enobrecendo uns, e aos demais, que funcionam como objetos para o enriquecimento alheio, subjuga e 

degrada. (Ribeiro, 2015) 

Uma outra atividade que poderá ser desenvolvida pelo professor, agora sobre um segundo tema, 

que permitirá ao aluno refletir sobre a sua cultura e a nossa, é a violência e a corrupção nas grandes 

cidades no Brasil, como São Paulo ou Rio de Janeiro, um tema recorrente. O filme “Tropa de Elite” de José 

Padilha, retrata muito bem esse tema, nele temos a voz do capitão Nascimento em off lembrando desde 

o inicio que “... ou se corrompe, ou vai para a guerra.”. Nesse filme temos muitas cenas e falas 

impactantes, mergulhamos no submundo da corrupção no Brasil. Um filme que retrata a policia do Rio, 

mostrando uma situação endêmica em todo o País.  

A título de ilustração uma cena que poderia ser elaborada pelo professor é a do Capitão 

Nascimento que junto com outro soldados tenta obter informação de um bandido. Mostra o Capitão 

perguntando “Cadê o Baiano?” diversas vezes e o bandido respondendo que não sabia. Tentando obter 

uma resposta, os policiais usam de tortura, colocando um saco plástico no rosto do bandido, deixando-o 

sem respiração, como isto não funciona, eles partem para outro tipos de tortura até conseguirem a 

informação desejada. Essa cena foi aplaudida, em pé, na maioria dos cinemas brasileiros, funcionou como 

uma espécie de vingança do povo brasileiro, contra os bandidos. Meliantes que nos deixam em constante 

estado de alerta, e que contam com a impunidade na maioria das vezes.  

Surpreendentemente ao assistirmos essa cena, nos perguntamos “Onde está o homem cordial? 

“, o brasileiro sempre foi o protótipo do homem cordial. Em um artigo de opinião, divulgado em 

14/01/2017, no site o globo, e escrito pelo escritor e professor da UFRJ, Eduardo Portella, ele nos fala 

sobre a morte do homem cordial ou mesmo sobre a inexistência deste, afinal o Brasil foi o último país da 

América Latina a acabar com a escravidão:  

O capítulo da escravidão nunca foi um exemplo de cordialidade. E fomos os 

últimos na América Latina a se livrar dessa praga. Os índices de violência hoje, 

segundo agências idôneas, ultrapassam aqueles que têm lugar em países em 

estado de guerra. As taxas de homicídio, praticados dentro e fora dos presídios, 

nos conferem medalha de outro (falso) na olimpíada da criminalidade. A junção 

de violência social e violência política denuncia o quadro de calamidade, que 

começa a ser institucionalizado em todo o país. A privatização do público é a 

negação da cordialidade. Grande parte do que vem acontecendo se deve ao fato 
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de que a educação e a cultura não foram chamadas a participar do 

encaminhamento dessas questões.  

Parafraseando o que foi dito pelo escritor e professor da UFRJ, Eduardo Portela, em um artigo de 

opinião, divulgado em 14/01/2017, no site o globo, o aumento da desigualdade tem colaborado para a 

diminuição desta cordialidade e isso se deve ao fato de que a educação e a cultura tenham sido 

desprezadas. Com isto o homem cordial que já se encontrava respirando por aparelhos, teve esses 

aparelhos desligados.  

Uma outra sugestão é o filme “O auto da compadecida” de Ariano Suassuna e direção de Guel 

Arraes, discutiremos a questão da religiosidade do povo brasileiro. O filme é uma comédia leve e com 

humor inteligente, retrata o drama do povo nordestino, atormentado pela seca, fome e lutando 

constantemente contra a miséria. O personagem, João Grilo, representa o nordestino oprimido, e que 

tenta sobreviver numa terra dominada por poderosos coronéis, donos de praticamente todas as terras.  

Como recomendação, selecionamos a cena do julgamento, na qual João Grilo negocia com a figura 

de Nossa Senhora sobre a sua inocência. O personagem é devoto de Nossa Senhora, uma presença forte 

no imaginário do povo brasileiro, a representação da figura materna, a que cuida de todos nós. Os deuses 

e o diabo nesta cena são humanizados e há uma disputa entre o céu e o inferno.  

Segundo Gilberto Freyre (1998), pode-se afirmar que, na formação da identidade religiosa 

brasileira, a religião católica deixou suas marcas, primeiramente, através da sua adaptação à realidade 

culturalmente plural da colônia; e depois, através da fixação de uma mentalidade com tendências ao 

isolamento, que era contrária ao diálogo entre as pessoas. O tipo de religião desenvolvida em Portugal 

era muito específico, com traços de vanguarda. A colonização no Brasil foi marcada pelo traço religioso, o 

que acontecia também em Portugal, onde quem não era da religião católica, os estrangeiros, eram vistos 

como inimigos da fé.  

Temia-se no adventício acatólico o inimigo político capaz de quebrar ou de 

enfraquecer aquela solidariedade que em Portugal se desenvolvera junto com a 

religião Católica. Essa solidariedade manteve-se entre nós esplendidamente 

através de toda a nossa formação colonial, reunindo-nos contra os calvinistas 

franceses, contra os reformados holandeses, contra os protestantes ingleses. 

Daí ser tão difícil, na verdade, separar o brasileiro do católico: o Catolicismo foi 

realmente o cimento da nossa unidade. (FREYRE, 1998, pp. 29-30) 

Para Freyre (1998), o catolicismo brasileiro, não tem a dureza e rigidez das outras religiões, entre 

elas o protestantismo. O nosso catolicismo foi formado como “uma liturgia antes social que religiosa, um 

doce cristianismo lírico, com muitas reminiscências fálicas e animistas das religiões pagãs”:  

Os santos e os anjos só faltando tornar-se carne e descer dos altares nos dias de 

festa para se divertirem com o povo; os bois entrando pelas igrejas para [serem] 

benzidos pelos padres; as mães ninando os filhinhos com as mesmas cantigas de 



358  

 

louvar o Menino-Deus; as mulheres estéreis indo esfregar-se, de saia levantada, 

nas pernas de São Gonçalo do Amarante; os maridos cismados de infidelidade 

conjugal indo interrogar os “rochedos dos cornudos” e as moças casadouras os 

“rochedos do casamento”; Nossa Senhora do Ó adorada na imagem de uma 

mulher prenhe. (Freyre, 1998, pp. 21-22) 

 

A realização dessas atividade, conduzirá os alunos a refletirem e discutirem sobre os assuntos 

apresentados nas cenas selecionadas dos filmes. As discussões geradas pela exibição desses filmes, fará 

com que este aluno perceba diferenças culturais existentes, o incomodo dessas diferenças, o que são os 

estereótipos e como fugir deles, o que existe de melhor e de pior nas duas culturas. Segundo Vera Hanna 

(2012), temos os nosso traços e devemos levar em consideração que a língua é o discurso de uma 

sociedade:  

No âmbito do ensino de línguas estrangeiras deve-se levar em conta, 

primeiramente, que a língua é o discurso legítimo da comunidade, o qual está 

diretamente associado à língua falada pelo mesmo grupo social e à identidade 

cultural daquele grupo – os falantes se identificam e são identificado como 

membros desta ou daquela comunidade discursiva pela seleção do vocabulário, 

pela pronúncia e pelos padrões de discurso que utiliza. Toda sociedade humana 

tem seus próprios traços, seus próprios intuitos, seus próprios significados, a 

língua preserva a história e as tradições daquela sociedade por meio do 

entendimento dos significados mais comuns que as pessoas têm das palavras, 

das expressões e do texto. (HANNA, 2012, p.83) 

 

 

Considerações Finais  

O nosso objetivo com este artigo é mostrar o quanto o ensino da língua portuguesa para 

estrangeiros pode ser enriquecedor e instigante, quando associado a cultura e arte. Com isso 

pretendemos facilitar o conhecimento dos costumes, crenças, religião, diversidade e mesmo a história do 

país. Estimular o aluno a discutir essas diferenças culturais sem estereótipos ou preconceitos, além disso, 

incitar o interesse pelo autoaprendizado.  

O suporte selecionado para a nossa finalidade foi o uso de filmes nacionais. Com as cenas desses 

filmes, além do conhecimento do vocabulário, será agregada a discussão da cultura e da arte nacional, 

potencializando o ensino da língua.  

Sem dúvida, a discussão em aulas de Língua Portuguesa através de artes e cultura por meio de 

filmes, do ponto de vista do professor, é um ótimo recurso didático, estimulante e motivador. O que 

tornará as aulas mais interessantes, além de conhecimento dos nossos costumes, da nossa cultura será o 

quanto temos de história do Brasil em tudo isso. Tanto o professor quanto o aluno trocarão 
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conhecimentos.  

Paulo Freire (1989) defendia uma alfabetização consciente e emancipadora. O ato de escrever e 

ler uma língua, é acima de tudo o ato de ter um pensamento crítico, questionador. É primordial que o 

educador dê a palavra ao aluno, que os escute com respeito e, acima de tudo, que haja uma troca de 

conhecimentos. Eis o que nos diz Paulo Freire sobre o assunto:  

Cada um de nós é um ser no mundo, com o mundo e com os outros. Viver ou 

encarnar esta constatação evidente, enquanto educador ou educadora, significa 

reconhecer nos outros - não importa se alfabetizandos ou participantes de 

cursos universitários; se alunos de escolas do primeiro grau ou se membros de 

uma assembléia popular - o direito de dizer a sua palavra. Direito deles de falar 

a que corresponde o nosso dever de escutá-los. De escutá-los corretamente, 

com a convicção de quem cumpre um dever e não com a malícia de quem faz 

um favor para receber muito mais em troca. Mas, como escutar implica falar 

também, ao dever de escutá- los corresponde o direito que igualmente temos 

de falar a eles. Escutá-los no sentido acima referido é, no fundo, falar com eles, 

enquanto simplesmente falar a eles seria uma forma de não ouvi-los. (FREIRE, 

1989, p. 17) 

 

Mostraremos a importância de conhecer outras culturas para o nosso intelecto e o seu poder de 

transformação, com a exibição dos filmes e a discussão sobre as cenas escolhidas, desejamos que os 

alunos sintam-se estimulados a aprender uma nova língua, entendendo e antes de tudo, respeitando as 

diferenças culturais existentes entre os povos.  

Finalizamos com uma citação na Introdução do livro de Vera Hanna (2012), que na verdade é do 

antropólogo americano Edward T. Hall em 1959, “Cultura é comunicação e comunicação é cultura”.  
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RESUMO 

 
Esse artigo tem como objetivo compreender o planejamento estratégico de marketing e comunicação, no 

período da páscoa, das empresas Cacau Show e Supermercados Joanin (localizado no ABC Paulista). 

Partiu-se do seguinte problema de pesquisa: Quais estratégias podem ser elaboradas para aumentar as 

vendas na época da Páscoa em tempos de crise econômica? Desta forma, foi levantada as seguintes 

hipóteses: as vendas de chocolates no período da Páscoa estão diminuindo devido às mudanças de 

comportamento dos consumidores; as pessoas estão substituindo os ovos de páscoa por outros produtos 

feitos de chocolate; e o ponto de venda influencia a decisão de compra.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Páscoa; Estratégia de Marketing; PDV. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Comemoração da Páscoa enquanto data pertencente ao calendário secular, pode ser 

considerada herança da tradição judaico-cristã. No antigo testamento observamos a narrativa bíblica que 

conta a história do povo hebreu, escravizado no Egito e posteriormente liberto pelo líder Moises. A palavra 

Páscoa significa “passagem” e foi comemorada na noite em que o povo hebreu deveria deixar 

apressadamente o Egito, após anos de escravidão. A Páscoa ou a “saída” seria celebrada com uma última 

refeição. Esse rito passaria a ser lembrado e comemorado anualmente para que o povo não se esquecesse 

dos feitos de Deus.  

O Novo testamento apresenta a morte e ressureição de Jesus e uma nova proposta para o 

significado da Páscoa. A “saída” ganha um novo sentido pelo fato de que o Messias após três dias de sua 

morte, ressurge. Vivo e com um novo corpo glorificado, torna-se Ele mesmo, a Páscoa. Isso significa que 

para os Cristãos, Jesus ressurreto, está vivo com o Pai no Céu e intercede junto a Deus pelos que creem. 

Desde então, cada cultura passou a celebrar a Páscoa de maneiras e em datas diferentes. No 

Brasil, o significado de Páscoa pode ser atrelado a comemoração religiosa e, ao costume de se presentear 

amigos e familiares com ovos que simbolizam a Vida. O coelho, por sua vez ganha espaço no imaginário 

da cultura popular, pois também significa multiplicação e vida.  

A comemoração da Páscoa com ovos e coelhos de chocolates movimentam uma forte economia 

pela venda de produtos que se tornaram garantidos nessa data. 

Vale destacar que a ação de presentear as pessoas com ovos de Páscoa surgiu na China onde “Os 

antigos chineses coloriam as cascas de ovo durante as festas da primavera e ovos eram dados de presente 
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para comemorar um novo ciclo nos países escandinavos” (ALVES,2013). Diversos países aderiram aos ovos 

decorados para celebrar a páscoa sendo adaptado em cada cultura, até chegarem aos tão populares ovos 

de chocolate que conhecemos: 

A partir do século XIX, o hábito de presentear parentes e amigos com ovos, na 

data da Páscoa, fez surgir a produção do ovo de chocolate. O pioneiro nessa 

prática foi François Louis Cailler, que em 1819 abriu a primeira fábrica de ovos 

de chocolate na França. Na segunda metade do século XX, a produção em larga 

escala de ovos de chocolate dominou a indústria e o mercado. (FERNANDES, 

2017).  

 

As indústrias de chocolate se preparam o ano todo para a produção de ovos de Páscoa, uma vez 

que, quando a data termina, as diferentes marcas já começam a se organizar novamente para a produção 

do ano seguinte. Surgem novidades neste setor e empregos temporários são gerados, tanto na produção 

quanto na promoção de vendas.  Assim, os estabelecimentos que comercializam as delícias de Páscoa 

(supermercados, padarias, mercearias, lojas específicas do ramo) recebem um número grandioso de 

clientes próximo da data dessa festividade.  

Um fato curioso vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos. A produção, os lançamentos e as 

vendas de ovos de Páscoa vem caindo vertiginosamente. No dizer de Savedra (2016) verificamos o quadro 

econômico sobre o assunto: “Produto que este ano ficou menor e cerca de 15% mais caro afastou muitos 

consumidores, que decidiram esperar as ofertas das lojas para ter economia”.  

Com o intuito de conhecer melhor esse mercado, e as estratégias de marketing que algumas 

empresas utilizam como alternativas para vender chocolates para a Páscoa, foi escolhido para essa 

pesquisa, duas empresas a saber: Cacau Show e a rede de supermercados Joanin. A escolha dessas 

empresas foi determinada pela facilidade da pesquisadora em entrar em contato com os gestores de 

ambas as marcas.   

A pesquisa teve como interesse responder a seguinte questão que se torna o Problema da 

Pesquisa: Quais estratégias podem ser elaboradas para aumentar as vendas na época da Páscoa em 

tempos de crise econômica?  

O objetivo deste projeto foi a busca por compreender o planejamento estratégico de marketing 

e de comunicação que são utilizadas pelas empresas – Cacau Show e Joanin - para melhor aproveitar o 

período da Páscoa e consequentemente aumentar as vendas.  

O objetivo específico foi entender o comportamento do consumidor em épocas de crise 

econômica no que se refere ao consumo de ovos de páscoa; interessou ainda, investigar opções 

alternativas de produtos feitos de chocolate para esta época da páscoa e verificar como é explorada a 

comercialização destes novos produtos com ações de PDV. 
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A justificativa deste Projeto de Pesquisa recai no fato de que é relevante tratar de estratégias de 

marketing voltada a uma data festiva que é considerada a segunda maior do Brasil, em termos de 

movimentação de mercado. Além disso, a discussão será importante para o estudante do curso de 

Publicidade e Propaganda por tratar de questões caras ao futuro profissional do Marketing como: varejo, 

economia, comportamento de compra e consumo dentre outros.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Conceitos importantes na área do Marketing 

Para uma melhor compreensão das estratégias utilizadas pelas diferentes empresas, inicia-se essa 

investigação definindo alguns conceitos do marketing e o composto de marketing que se relaciona aos 

4P’s. Para Las Casas (2006) marketing é: 

[...] usado não apenas para ajudar as empresas a vender mais, mas também para 

coordenar qualquer processo de troca. As empresas podem aplicar marketing 

para corrigir mercados, aumentar o nível de conscientização dos consumidores 

a respeito de determinado produto, além de uma série de outras alternativas 

(LAS CASAS, 2006, p.3) 

 

Marketing pode ser entendido como “[...] o processo de planejamento e execução da concepção, 

preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços, organizações e eventos para criar trocas que 

venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais”. (BOONE,1998, apud LAS CASAS, 2006, p. 09). 

O conceito de marketing pode também ser ampliado, pois intenta transformar necessidades em 

desejos, sendo responsável por vender mais que produtos - histórias, tradição, emoção e magia, assim 

como acontece no período da páscoa. Não se vendem ovos de chocolate, vendem-se ovos que são trazidos 

por coelhos e entregues no domingo de páscoa. 

O composto de marketing, é um termo que é usado como um “norte” para o planejamento 

estratégico. Alguns autores separam o composto de marketing em 4P’s, sendo eles: produto, preço, praça 

e promoção. 

O ovo de páscoa é um produto sazonal, sendo assim, é vendido apenas em uma época especifica 

do ano. Por ser um produto sazonal, o “P” de produto do composto de marketing tem que ser muito bem 

definido. Produto, para Las Casas (2006) : 

[...] é desenvolvido para satisfazer ao desejo ou à necessidade de determinado 

grupo de consumidores. Por isso, a sua função principal é a de proporcionar 

benefícios. As empresas conseguem proporcionar benefícios aos consumidores 

através das características adicionadas às suas ofertas. As características 
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significam “o que” está sendo adicionado. Os benefícios significam “o que 

fazem” estas características. (LAS CASAS, 2006, p. 255) 

 

      No caso dos ovos de páscoa, seus benefícios transformados em características podem estar 

relacionados ao recheio diferenciado, ou aos brindes que alguns ovos possuem no seu interior como os 

brinquedos por exemplo.   

Os produtos podem ser subdivididos em categorias. Las Casas (2006), divide em dois tipos: de 

consumo e os industrias. Os de consumo, são dirigidos diretamente ao consumidor final e os produtos 

industriais, são dirigidos às organizações e que depois de processados se tornaram produtos de consumo. 

Para entender melhor, isso quer dizer que, os fabricantes compram a matéria prima chocolate (produto 

industrial) e o transforma em ovos de páscoa (produto de consumo) que é vendido para os consumidores. 

Outro conceito importante é o “P” de preço. Visto que os produtos são divididos em dois grupos, 

estes também são comercializados em dois tipos de mercados diferentes.  

O “P” de praça dos ovos de páscoa pode ser comercializado em mercados atacadistas e varejistas. 

Sendo assim, é necessário entender a definição de varejo e atacado. De forma simplificada, o atacadista 

realiza uma transação de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para outro CNPJ ou em alguns 

casos para um CPF (Cadastro de Pessoa Física) e o varejista realiza uma transação de um CNPJ 

exclusivamente para um CPF. De forma mais aprofundada, para Parente (2000, p. 22) diz: “Varejo consiste 

em todas as atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma 

necessidade pessoal do consumidor final”. 

Na páscoa, de 2018, a Cacau Show vendeu seus ovos e chocolates tambem pela internet, trazendo 

como novidade a entrega “mágica” para os 500 primeiros pedidos no domigo de Páscoa, explorando de 

forma criativa a praça - internet. 

Aprofundado um pouco mais a respeito da praça varejo, Parente (2000) aponta aspectos 

interessantes em relação as instituições com lojas do setor alimentício, sendo assim, ele explica: 

O varejo alimentício do Brasil apresenta-se muito desenvolvido. As empresas 

que operam no Brasil têm acompanhado as tendências mundiais, apresentando 

uma variedade muito completa de modelos e formatos de lojas, que atendem 

as diversas características e necessidades de mercado. As pesquisas sobre 

orçamentos familiares mostraram que, em virtude da renda ainda baixa da 

população brasileira, os gastos familiares realizados no varejo alimentício 

superam os gastos no varejo não alimentício. (PARENTE, 2000, p.30)   
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Pensando ainda sobre praça e tipos de varejos, o Supermercado Joanin se enquadra na 

classificação de supermercado convencional. De acordo com Parente (2000, p.32), este tipo de mercado 

se caracteriza pelo “[...] porte médio, que mantêm o caráter essencialmente de lojas de alimentos, 

apresentando boa variedade de produtos”. O autor continua dizendo que se trata de “grandes 

supermercados, de cerca de 4 mil m² e 30 check outs, que apresentam completa linha de produtos 

perecíveis. Apesar de serem lojas predominantemente de alimentos, oferecem também razoável gama 

de produtos não alimentícios [...]”. Além disso, por possuir 16 lojas sob a mesma direção, os 

Supermercados Joanin, também se enquadra com lojas em redes, isso quer dizer que: 

[...] à medida que o número de unidades aumenta, a rede começa a exercer um 

maior poder de barganha com seus fornecedores e conseguir melhores 

condições de compra. Economias de escala também ocorrem em muitas outras 

atividades, como na propaganda, nos investimentos em tecnologia e gestão. [...] 

" (PARENTE, 2000, p.25 e 26) 

 

 Já a Cacau Show, tem suas atividades principalmente voltadas para o sistema de franquias, isso 

quer dizer que ela: “[...] consiste em um sistema contínuo e integrado de relacionamento entre 

franqueador e franqueado, que permite ao franqueado conduzir um certo negócio de acordo com um 

padrão de procedimentos e marca definidos pelo franqueador” (PARENTE, 2000, p.26). Além disso, a 

Cacau Show vende seus produtos em lojas próprias, loja de fábrica, internet e representantes com sistema 

de catálogos e vendas de porta em porta. 

Alguns autores incluem o “P” de Pessoas no composto de marketing, portanto, é interessante 

identificar quais são os papeis das pessoas envolvidas em uma transação comercial. Segundo Parente 

(2000) existem três tipos de pessoas, sendo elas: o comprador, que é o responsável pela participação da 

busca e compra de um produto; o usuário, que é quem usufrui do produto; e o pagador, que é a pessoa 

que está pagando pelo produto. Dessa forma, pode haver muitas pessoas envolvidas neste processo de 

compra ou apenas uma exercendo todos os papéis. Na Páscoa existem os três tipos de pessoas, uma vez 

que há pessoas que compram ovos para consumo próprio e outras que compram para presentear filhos, 

parentes e amigos. Além disso, quem participa da busca e compra pode ser quem vai consumir o produto 

ou então um terceiro que ajuda a decidir qual comprar. 

Outro aspecto importante e que deve ser compreendido, refere-se à classificação do tipo da 

demanda do mercado que se pretende estudar. Las Casas (2006, p.04) divide a demanda em latente, em 

que “há algumas necessidades específicas a serem atendidas para certos consumidores que não estão 

sendo atendidas no mercado atual. Nesse caso, o administrador de marketing deverá mensurar o 

potencial do mercado e procurar atendê-lo da melhor maneira possível”.  “Quando uma empresa percebe 

que a sua demanda está declinante, ela deverá reagir para recuperar o seu mercado. Nesse caso, tentará 
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mudar o produto, mudar o cliente ou tentará fazer qualquer outra mudança que seja necessária para 

reativar os seus negócios”.  

No caso da data comemorativa como a Páscoa, as mudanças de produtos tendem a aumentar a 

demanda dependendo do que ocorre no contexto social. Muitas pessoas postam em redes sociais 

comparativos de preço dos ovos e pensando nisso, as empresas começam a apresentar novas opções de 

produtos com preços mais compatíveis, vendendo kits com caixas de bombom e barras de chocolate, ou 

então canecas com bombons por exemplo. 

Além disso, a demanda de um produto está ligada diretamente a fase do ciclo de vida em que ele 

se encontra. Las Casas (2006, p. 264) explica o ciclo de vida de um produto, relacionando-o com a vida 

humana: “[...] assim como os seres humanos, os produtos passam por diferentes etapas em suas “vidas”, 

como introdução, crescimento, maturidade e declínio. Estas etapas são determinadas, considerando-se 

desde o primeiro dia de comercialização até a retirada total do produto do mercado”.  

 A produção de ovos de páscoa ela é sazonal e tem ciclo de vida própria, o que justifica as mudanças 

de produtos oferecidos para os consumidores após os produtos festivos.  

 Para que seja apresentado um produto ao cliente, é necessário compreender muito bem o 

consumidor, seus hábitos e costumes. Parente (2000, p.19) relata mudanças no comportamento do 

consumidor que são válidas até hoje. Para ele: “A “busca da conveniência” e a “falta de tempo” são 

características marcante que vêm moldando o comportamento e os hábitos de compra. Consumidores 

ficam cada vez mais insatisfeitos quando perdem tempo nas filas de caixa ou procurando produtos em 

lojas com layouts e sinalizações inadequadas”.  

Os varejistas adaptam-se constantemente aos novos costumes dos consumidores, sendo assim, 

oferecem alguns serviços como maior agilidade nos caixas, funcionamento 24h, entregas a domicilio, 

vendas por telefone e internet, dentre outras estratégias para conquistar clientes que envolvem a inclusão 

de espaços como cafeterias, salas de estar com tv, e seus acompanhantes, nas lojas, a fim de criar uma 

experiencia de socialização e lazer. 

  Há vários tipos de consumidores separados por grupos. Um grupo muito importante e que deve 

ser dada uma atenção especial, é o dos consumidores vigilantes uma vez que estes são os responsáveis 

pelo marketing boca-a-boca, além disso, são esses que defenderão ou rejeitarão determinadas marcas, 

especialmente nos espaços das redes sociais. Parente (2000) explica que esses consumidores são: 

[...] menos tolerante para produtos de má qualidade e serviços inadequados. 

Muitos consumidores desejam que as empresas apresentem padrões mais 

humanos nos bens e serviços que oferecem e estão se agrupando para promover 

maior responsabilidade social por parte das empresas e dos cidadãos. (Parente, 

2000, p.107) 
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Principalmente no período da Páscoa, uma vez que são comercializados produtos sazonais, é 

muito importante a criação de valor para os clientes. Las Casas (2006, p.21) explica que valor “[...] não é 

apenas o equivalente financeiro atribuído diretamente a um produto ou serviço, mas o aspecto ou 

aspectos fundamentais valorizados pelos consumidores, tanto no produto como no processo todo”. Como 

citado anteriormente, na Páscoa vende-se “fantasia” e, é isso que deve ser percebido pelos clientes. “Ao 

comprar, os consumidores passam por uma série de etapas antes de sua decisão final de compra. Em uma 

compra em uma loja, por exemplo, o cliente tem o atendimento de vendedores, a simpatia dos 

funcionários ligados ao atendimento, o layout da loja e outras facilidades oferecidas, além de uma série 

de outros fatores”. (LAS CASAS, 2006, p.21) 

Sendo assim, o ponto alto no período da Páscoa é a exploração do PDV que será nesta pesquisa, 

detalhada no Estudo de Caso referente ao Supermercado Joanin e a loja Cacau Show.  

 O gerenciamento da relação com o cliente, pode ser entendido como uma ação de marketing - 

Customer Relationship Management (CRM), e a administração de relações com os consumidores “[...] se 

preocupa em conservar os clientes através de uma série de táticas mercadológicas que permitem 

conquistar e manter clientes. Las Casas (2006, p. 27) continua:  

O database marketing é uma forma planejada de coletar dados dos 

consumidores e, a partir do conhecimento mais detalhado do público de uma 

empresa, fazer ofertas adequadas de todos os aspectos de comercialização. O 

conceito de fidelização surgiu com a constatação de um acirramento da 

concorrência e a necessidade de se manter a clientela fiel aos produtos e marca 

da empresa. O Customer Relationship Management desenvolve praticamente 

todos estes aspectos.  

 

      Outro aspecto muito importante são os concorrentes, os quais toda empresa deve estudar para 

realizar a administração de marketing. De acordo com Las Casas (2006) existem três tipos de concorrência: 

“Concorrência de marca, que são os concorrentes diretos de uma empresa e que possuem produtos 

similares; Concorrência entre produtos substitutos, que são aqueles que competem entre si, a fim de 

satisfazer necessidades e desejos”. O autor acrescenta: “ a Concorrência entre produtos gerais, que é a 

concorrência entre todas as empresas que disputam o poder de compra dos clientes”. 

Outra divisão que pode ser feita de concorrentes é a de concorrentes diretos e indiretos. Segundo 

o SEBRAE, concorrentes diretos são aqueles que “oferecem produtos iguais, com o objetivo de alcançar o 

mesmo nicho de mercado do mesmo ramo” o os concorrentes indiretos são aqueles que “podem ser 

identificadas com base em empreendimentos que oferecem produtos semelhantes à outra empresa. O 

objetivo é conquistar o mesmo perfil de consumidor” 
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Neste trabalho, os concorrentes diretos e indiretos foram divididos de acordo com a praça e não 

pelo produto. Os concorrentes diretos da Cacau Show na região do ABC Paulista são: Brasil Cacau, 

Kopenhagen, Lindt e Chocolates Pan. Como concorrentes indiretos, podemos citar Nestlé, Garoto, Lacta, 

Arcor, Ferrero, Top Cau e Village. São concorrentes também confeiteiros, doceiras e produtores caseiros 

de ovos de Páscoa. 

 No caso do Supermercado Joanin, os concorrentes diretos presentes no ABC Paulista são: Extra, 

Carrefour, Pão de Açúcar, Sonda, COOP, Dia, Hirota, Assaí, dentre outros. Como concorrentes indiretos 

temos Cacau show, Brasil Cacau, Kopenhagen, Lindt, Chocolates Pan e produtores de ovos caseiros. 

 Segundo Las Casas (2006), as relações com os concorrentes podem se manifestar em forma de 

conflitos, que se dá através do poder de barganha entre as empresas e os fornecedores e entre os 

fornecedores com as outras empresas; concorrência, onde todos os mercados concorrem para atingirem 

o mesmo alvo que são os clientes; coexistência, que é quando a empresa decide não competir 

diretamente e opta por se especializar em um nicho de mercado; cooperação que é quando as empresas 

se tornam aliadas para comercializarem. 

 Com base em todos esses conceitos apresentados, o plano de marketing se inicia, buscando 

entender as estratégias utilizadas pelas diferentes empresas e depois traçar o que deve ser mantido ou 

alterado de acordo com os objetivos e metas que a empresa pretende atingir. 

Breves considerações sobre o mercado de chocolates no Brasil  

Não se pode afirmar com toda a certeza quem descobriu o modo de utilizar o cacau, mas é possível 

afirmar que o cacau teve origem nas regiões tropicais da América do Sul e Central, segundo a ABICAB – 

Associação Brasileira da Industria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (online - ABICAB, 

2015). 

Segundo o site da ABICAB (2015), o chocolate pode ter surgido em 1519, quando os espanhóis 

iniciaram a conquista do México. Era costume, segundo consta a tradição, de que os mexicanos ofereciam 

bebidas escuras para os deuses. Bebida essa que era feita com os frutos do cacaueiro, árvore sagrada para 

os índios. 

Após a descoberta dos espanhóis em sua viagem para o México, o cacau começou a ganhar o 

mundo, pois em 1520, foi levado, pelos espanhóis, as amêndoas do cacau, para a Europa. Assim, surgiram 

as primeiras industrias de chocolate no final do século XVI. O chocolate passou a se espalhar para toda a 

Europa por contas de diversas realezas que não queriam ficar sem o novo doce. 

Em 1746 o cacau chega ao Brasil, através do francês Louis Frederic Warneaux, que trouxe 

sementes e entregou para Antônio Dias Ribeiro que iniciou o cultivo em Ilhéus e Itabuna – Bahia, ajudando 

no desenvolvimento econômico da região. 
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Segundo informações da ABICAB (2015) na metade do século XIX, o Brasil já era o maior 

exportador de cacau do mundo. Chegou a exportar mais de 70 mil toneladas em 1880. Sendo assim, com 

a produção em alta de cacau, as indústrias de chocolates começam a surgir no Brasil fundadas por 

imigrantes da Alemanha, Letônia e Suíça, fazendo grande sucesso até os dias atuais. 

De acordo com o site da ABICAB (2015) em 2014 a produção de chocolates foi de 781 mil 

toneladas. O consumo aparente foi de 775 mil toneladas e a exportação foi de 29 mil toneladas. Por fim, 

a importação foi de 23 mil toneladas. E no mesmo ano, 14,5 mil toneladas foram destinadas a produção 

de ovos de páscoa. 

Atualmente podemos considerar o fato importante, de que o Brasil é considerado o quarto maior 

consumidor de chocolates do mundo (revista: Isto É – online) e que o consumidor de chocolates e ovos 

de páscoa está cada vez mais exigente e rigoroso. Azevedo (2016) considera: “Anualmente, cada brasileiro 

consome, em média, 2,5 kg desse alimento – o equivalente a 16 barras. O Sul é a região do país onde as 

pessoas mais comem chocolate (4,5 kg/ano). O Nordeste aparece na outra ponta da lista com um consumo 

médio anual de 1,2kg”. O autor continua afirmando: “Os hábitos também variam dependendo da classe 

social. Nas mais altas, o consumo é maior no inverno e as versões ao leite e amargo são as favoritas”.   

Outro fato curioso relacionado ao consumidor é que eles estão a cada ano comprando menos 

ovos de páscoa e o líder de reclamação é o preço do produto. Cavallini (2017) do G1 escreve sobre o 

consumo: “Em 2015, foram 80 milhões de ovos, ao passo que em 2016 foram 58 milhões”.  

Com esta queda nas vendas, os fabricantes de ovos de páscoa recuaram neste ano. Segundo 

Cavallini (2017) o número de novidades, comparado ao do passado, teve uma queda de 147 lançamentos 

para 120. Além disso, a produção já vem caindo desde de 2015, em que 19,7 mil toneladas de ovos de 

páscoa, reduziram para 14,3 mil em 2016 e a previsão é que esse número caia ainda mais. 

A fim de abaixar o valor dos ovos de Páscoa, as empresas reduziram o tamanho dos ovos de 

chocolate. Segundo Cavallini (2017 apud FONSECA 2016) “a média de tamanho de ovos passou de 400 

gramas em 2015 para 250 gramas em 2016”.  O que parece que não foi muito funcional, uma vez que os 

consumidores comparam valores dos ovos de páscoa com as barras do mesmo chocolate. A ABICAB 

(2015), representante das empresas do setor, e defendendo essa medida, justifica: 

A composição dos preços dos ovos de Páscoa depende de vários fatores 

envolvidos no processo de produção. Os itens são concebidos não somente para 

o consumo tradicional, mas para presentear e encantar. A produção e a 

distribuição envolvem uma série de necessidades específicas, como a 

contratação de mão de obra temporária, desenvolvimento de embalagens 

especiais, processo manual de embalagem – que melhor se adequa à delicadeza 

dos produtos, armazenamento e transportes diferentes do tradicional” 

(BOURROUL 2015 apud ABICAB). 

http://www.exame.com.br/topicos/sul
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Por outro lado, Bedendo (2016) publicitário e escritor do blog “Branding, consumo e negócios”, 

escreve no site da revista Exame e diz que: 

O preço de um produto tem pouca relação com seu custo de produção. 

Especialmente em mercados de bens de consumo. Os preços se relacionam com 

o valor percebido pelos consumidores. Então, de maneira muito rápida e clara: 

por que os ovos de pascoa custam tão caro? Porque os consumidores veem 

valor nesse produto o suficiente para que seja pago o preço pedido. 

 

Bedendo (2016) afirma que “As pessoas não compram o produto pela sua função, elas compram 

produtos pela sensação associada ao uso do produto. ” E “O valor emocional do produto vale mais do 

que o dobro do seu valor funcional”.  

Sob esse ponto de vista, aferimos que o consumidor em tempos de crise econômica, ou 

desestabilização financeira, se torna cauteloso, mais racional, com visitas mais frequentes aos 

supermercados e tendenciosos, substituem as compras mensais, por quantidades menores. Por isso, se 

torna interessante pesquisar a adaptação que vem ocorrendo no mercado do ponto de vista da empresa 

ou do produtor. Para isso, foi selecionada a empresa Cacau Show e os supermercados Joanin.  

 

3. METODOLOGIA 

Optou-se pela pesquisa qualitativa de natureza básica e teórica em que se constituiu em dois 

segmentos ou etapas. A primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica embasada em autores como Las Casas 

(2006) que enfatiza o planejamento e aplicações de marketing com base na realidade brasileira. Outro 

importante teórico é Juracy Parente (2000) que enfatiza a gestão e estratégias do varejo brasileiro. 

Artigos, sites e revistas servirão de suporte para o aprofundamento teórico, além de outros autores.  

A segunda etapa, envolveu uma Pesquisa de Campo. O interesse foi conhecer as estratégias de 

Comunicação da empresa Cacau Show e ainda, investigar uma das redes de supermercados conhecido 

como Joanin que está localizada na região do ABC Paulista. A intenção foi responder o problema de 

pesquisa proposto sobre as estratégias de Comunicação e Marketing que ambas as empresas utilizam, 

para alavancar as vendas de chocolate na época da Páscoa, levando-se em conta os tempos de crise 

econômica que o Brasil experimenta.  

Essa pesquisa, não intentou aprofundar uma investigação sobre a economia do país e seu histórico 

político e social, nem mesmo detalhar os acontecimentos dos anos de 2014/2017 em que os fatores da 

política econômica produziram uma redução da capacidade de crescimento da economia nacional. O que 

se quis foi conhecer as estratégias de vendas das empresas citadas (Cacau Show e Joanin) através da 

aplicação de questionários semiestruturados, com intuito de obter informações que pudessem testar a 
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hipótese de que os consumidores possuem um amplo leque de escolhas, em relação ao varejo, em 

especial, a compra de chocolates/ovos de Páscoa.  

A hipótese que se busca testar relaciona-se ao fato das empresas conseguirem “sobreviver” nesse 

mercado em constante mudança, baseando-se num planejamento de marketing bem elaborado, e na 

eficiência de uma pesquisa de mercado bem definida. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

ESTUDO DE CASO: CACAU SHOW 

Breve história da marca 

A Cacau Show surgiu em 1988, quanto Alexandre Tadeu da Costa, fundador e atual 

presidente da empresa Cacau Show, recebeu uma encomenda de 2.000 ovos de 50g, surgindo o 

primeiro desafio pois seu fornecedor não fazia ovos deste tamanho. Para solucionar o problema, 

Alexandre contou com a ajuda de Cleusa Trentin, uma produtora artesanal. Após solucionar o 

problema e vender os ovos na páscoa, Alexandre conseguiu um capital de US$500,00, para 

investir na empresa que nascia (TAVARES, 2014). 

                                     

Figura 1: O empresário Alexandre Tadeu da 

Costa, aos 17 anos, com Cleusa Trentin, na 

primeira cozinha da Cacau Show, em 1987. 

Fonte: Uol Economia – 

Empreendedorismo. 

Figura 2: Bombom Cerejão, primeiro produto desenvolvido 

depois da Páscoa. Fonte: Facebook da Cacau Show, 2012. 

 

Para continuar as vendas após a páscoa, surgiu o bombom “cerejão” que era vendido em 

bares e padarias no bairro da Casa Verde, em São Paulo. Com o sucesso de vendas, Alexandre 
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começou a desenvolver os primeiros canais de distribuição, com revendedoras vendendo por 

catálogo.  

Em 1990, dois anos após da fundação da empresa, Alexandre fechou contrato com as 

Lojas Brasileiras, surgindo então os primeiros chocolates Cacau Show em uma rede nacional de 

varejo. No mesmo ano, a Cacau Show ingressou na ABICAB, ganhando visibilidade no mercado.  

A empresa não parava de crescer, em 1998 a fábrica própria já ocupava quatro andares 

em um prédio na Casa Verde em São Paulo, produzindo 35 toneladas de chocolate por mês. No 

ano 2000, um dos revendedores de chocolates Cacau Show, precisou alugar uma sala comercial 

para estocar os chocolates, dando início a primeira franquia da marca, levando o nome Cacau 

Show em sua fachada. Desde então, o número de franquias não parou mais de crescer. Em 2001, 

a primeira máquina para fabricar o próprio chocolate na fábrica, foi instalada e no mesmo ano, 

em Suzano – SP, surgiu a primeira loja padronizada e especializada da marca. No ano de 2004 a 

marca contava com 230 lojas, tornando-se a maior rede de lojas de chocolates finos do Brasil, neste 

mesmo momento a Cacau Show passava a atuar no sistema de franchising.  

De acordo com Kotler (1998), franchising é a  

Associação contratual entre um franquiador (fabricante, atacadista ou 

organização de serviço) e franqueados (empresários independentes que 

compram o direito de posse e operação de uma ou mais unidades do sistema de 

franquia). Normalmente, as organizações de franchising são baseadas em algum 

produto, serviço ou método exclusivo de fazer negócios, em uma marca ou 

patente desenvolvida pelo franquiado [...] (KOTLER, 1998, p. 499) 

  

 

Considerações sobre a logomarca 

O atual logo da Cacau Show apresenta três tipologias de marca ao mesmo tempo, contendo 

palavras, monograma e pictograma. 

                                               

Figura 3: Antigo logo da marca Cacau Show. 

Fonte: Site da Cacau Show. 

Figura 4: Atual logo da marca Cacau Show. Fonte: 

Site da Cacau Show. 
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De acordo com Wheeler (2012) uma marca com palavras é “um acrômio, nome de empresa ou 

nome de produto isolado, desenhado para transmitir o atributo ou posicionamento de uma marca” (p. 

61). Neste caso, a marca com palavras é percebida pelo nome da empresa, Cacau Show que leva uma 

tipografia com efeito manuscrito. 

Já as monogramas compõem “um design exclusivo, usando uma ou mais letras que agem como 

instrumento mnemônico para o nome de uma empresa” (WHEELER, 2012, p.61).  

O novo logo da Cacau Show, desenvolvido pelo design Rafael Altavista, traz a monograma 

composta pelas iniciais da marca (letras C e S) e foram dispostas a fim de sua forma lembrar um bombom 

de chocolate. Vale ressaltar também, que todo o logo é marrom, para trazer à memória, o chocolate. 

Os pictogramas são, segundo Wheeler, “uma imagem literal facílima de reconhecer, simplificada 

e estilizada” no caso do logo da Cacau Show, é apresentada sete estrelas enfileiradas, provavelmente com 

a intenção de supervalorizar a marca, mostrando a qualidade dos produtos, usando então um número 

maior do que o padrão de qualidade que são de cinco estrelas. 

Filosofia da empresa 

A Cacau Show busca “proporcionar ao maior número de pessoas uma experiência 

memorável e excelência em gestão do negócio do chocolate” além disso, a Cacau Show trabalha 

com os seguintes valores que se destacam: “compromisso com o crescimento e resultados”, 

“incentivo e reconhecimento ao desenvolvimento individual” e “cuidado consigo mesmo, com o 

outro e com os detalhes” (fonte: online cacau show).  

 

Estratégias de Vendas/Marketing da marca Cacau Show 

Como estratégia, a Cacau show criou o personagem Ovaldo que foi apresentado em comerciais 

em tv aberta e ações comunicativas nas redes sociais e site da marca. Ovaldo nasceu em um domingo de 

páscoa e desde então ele se tornou apaixonado por chocolate e por coelhos. O personagem tem a missão 

de ser o maior conhecedor de chocolates do mundo. Um certo dia ele cansou dos chocolates que comia 

pois eram sempre os mesmos, até que ele conhece a Cacau Show e renasce o seu amor, o encanto 

ressurge e “o seu coração, assim como o chocolate também derreteu”. 

No final dos comerciais é usado o slogan: “Onde tem páscoa tem Cacau Show” reforçando na 

mente dos consumidores que a cacau Show é a melhor opção para ovos de Páscoa. E nas redes sociais é 

utilizado #AMaiorPáscoaDaHistória, com o mesmo intuito do slogan. 

Ações Comunicativas no PDV. 
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Nas lojas da Cacau Show as cores verde e marrom predominam, reforçando o priming de cacau e 

chocolate. Na fachada há a presença de uma fonte de chocolate escorrendo em cascata. Os ovos são 

dispostos em prateleiras e no centro da loja há ilhas transparente com trufas e ilhas com canecas, coelhos 

de chocolate, placas de chocolate escrito feliz páscoa e potes de vidros com trufas. 

Além disso, quando os clientes terminam suas compras, os ovos de páscoa são colocados em 

sacolas de presente da Cacau Show. 

 

Dias atuais 

Segundo vídeo institucional do site da Cacau Show, atualmente a empresa é a maior rede de 

chocolates finos do mundo, possuem mais de 1000 lojas espalhadas pelo Brasil.  

Em 2010, o carnaval de São Paulo teve como vencedora a Escola de Samba Rosas de Ouro com o 

enredo “a história do chocolate”, com base no livro “O cacau é show” escrito pela própria empresa.  

Atualmente a Cacau Show mantem um projeto social chamado “Instituto Cacau Show” que 

oferece reforço escolar, esportes, cultura e música para a comunidade de Itapevi-SP, onde está situada a 

fábrica da empresa. 

 

ESTUDO DE CASO: SUPERMERCADOS JOANIN 

Breve história da marca 

 “A esquina da história” é um livro que conta a história do Supermercado Joanin, nele é possível 

verificar que o empreendimento surgiu nos anos 40 com a Sra. Angelina Castaldelli que era casada com o 

Sr. João Castaldelli com quem tinha dois filhos e buscava um futuro melhor para os meninos.  

A frente de seu tempo, Angelina, sem contar nada para o marido, resolveu pedir ajuda para um 

amigo que era corretor nas horas vagas. Pediu que ele encontrasse um bom ponto de venda com a 

exigência que fosse de esquina. Quando foi conhecer um armazém de secos e molhados na esquina da 

Rua Ingá com a Rua Oswaldo Cruz, Angelina pediu ajuda para uma cunhada para analisarem se o ponto 

era realmente bom. As duas passaram o dia todo sentadas em frente ao armazém para saber quantas 

pessoas compravam e qual o tamanho dos pacotes que levavam. Além disso, elas se revezavam para 

entrar no armazém com a desculpa de comprar balas e analisarem o interior da loja. Angelina então 

chegou à conclusão que o comércio era uma excelente opção uma vez que muitas pessoas moravam na 

região. 

Após apresentar ao marido, o plano de comprar o ponto, Angelina e João Castaldelli não 

dispunham da quantia necessária. Angelina então recorreu a seu pai que não deu uma resposta imediata. 
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Com medo de perder o ponto, Angelina pediu empréstimo para seu irmão mais velho. Quando o pai deles 

descobriu, ficou furioso porque os filhos estavam passando por cima dele e resolveu emprestar o dinheiro, 

uma vez que entendia ser ele o provedor da família.  

O supermercado Joanin surge então em 31 de março de 1942, data em que o negócio foi fechado. 

A palavra Joanin, é o apelido de João Castaldelli, usado no logo provavelmente com o intuito de um maior 

reconhecimento do mercado e de seus donos pelos moradores da região. 

                               

Figura 05: Foi neste local, que em março de 1942, 

a Sra. Angelina e o Sr. João Castaldelli, compraram 

a venda da Dona Lola e do Sr. Rafael e iniciaram 

sua vida como comerciantes. Fonte: Acervo do 

Supermercado Joanin. 

Figura 06: Loja 06. Sra Angelina e Sr João 

Castaldelli, em 1963. Fonte: acervo do 

Supermercado Joanin. 

 

Durante 5 anos, o pequeno armazém acompanhou o crescimento do bairro. Vendo a necessidade 

da região, seus fundadores investiram em vendas por atacado, contratando alguns vendedores para fazer 

as praças do ABC paulista, Mauá, Ribeirão Pires, São José dos Campos e Litoral Norte.  

Em 1963, sob o nome social Cerealista Oswaldo Cruz Ltda. o supermercado atuou fortemente no 

ramo atacadista de produtos alimentícios e não alimentício. De 1969 a 1988, praticamente ano a ano 

surgia um atacado, uma loja ou um armazém novo da rede que crescia rapidamente. Neste mesmo 

cenário, grandes montadoras automobilísticas chagavam nas cidades de São Caetano do Sul, Santo André 

e São Bernardo, fazendo com que o ramo de atacado alimentício e não alimentício crescesse muito. Em 

meados de 1970, a rede iniciou suas atividades no ramo varejista, surgindo a marca e logotipo JOANIN. Já 

em 1988, forte no mercado varejista, a empresa passou a se chamar Comercial Oswaldo Cruz Ltda.  

De 1989 a 1998 as lojas já existentes foram reinauguras e os atacados transformados em 

varejos. De 1998 até os dias atuais, a rede Joanin não parou mais de crescer, inaugurando novas 

lojas e novos centros de distribuição. 
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Figura 7: Atual fachada da loja 01 da Rede Joanin, 

situada na esquina da Rua Oswaldo Cruz com a Rua 

Ingá. Fonte: Site do Joanin. 

Figura 8: Atual logo da rede de 

supermercados Joanin. Fonte: Site do 

Joanin. 

 

Logomarca 

O logo do Supermercado Joanin surgiu em 1970. A atual logo marca da rede apresenta dois 

tipos de tipologia, contendo palavras e pictograma. 

Como dito anteriormente, o nome da empresa é desenhado para transmitir seu atributo, 

neste caso, a palavra supermercado apresenta a classificação do estabelecimento e a tipográfica é 

apresentada em caixa alta, sem serifa e com eixo racionalista.  

Joanin é escrito com uma tipografia com a primeira letra em caixa alta e as demais em caixa 

baixa, com serifa e com eixo racionalista, além disso a letra “o” está parcialmente contida na letra 

“J”. O logo apresenta também um pictograma, de fácil reconhecimento, que é uma cesta de 

compras dentro da letra “J”. 

De acordo com Mota (2016), a cor laranja em logos possui o significado de otimismo e 

positivismo e é muito utilizada em logos de empresas relacionadas a alimentação. Já a cor verde 

possui o significado de equilíbrio, segurança e crescimento, que tem muitas relações com a 

filosofia do Supermercados Joanin. 

Filosofia da empresa 

A rede Joanin tem por filosofia: “crescer devagar com 'os pés no chão’, porém com recursos 

próprios”. O que prova sua filosofia é que 90% dos prédios onde se localizam as lojas, são próprios. 

 

Estratégias de Vendas/Marketing da marca Joanin 

Na páscoa de 2018, o Supermercado Joanin optou pela compra de ovos de páscoa mais 

baratos em quantidades maiores e os ovos de páscoa mais caros em quantidades menores. Além 

disso, houve uma compra maior de kits de páscoa da Nestlé e da Garoto que continham caixas de 

bombons e barras de chocolates totalizado 1kg de chocolate que foram vendidos pelo mesmo preço 
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de ovos de 300g, algo em torno de R$30,00. Essa estratégia foi utilizada a fim de tentar vender 

todos os ovos até a páscoa, não havendo perdas. 

Nesta Páscoa era possível encontrar no Joanin ovos de páscoa da Nestlé, Garoto, Lacta, 

Kinder, Village, Arcor e Top Cau. 

 

Ações Comunicativas no PDV. 

O supermercado Joanin expõem seus ovos de páscoa em ilhas modulares e parreiras 

próximos a geladeiras abertas de iogurtes, a fim de manter uma temperadora agradável para os 

delicados ovos de páscoa. 

A parreira conta com arco entre as gondolas, expositores debaixo das parreiras, 

sinalizadores de preços e sinalizadores da linha infantil, além disso há a presença de promoters de 

cada marca a fim de tirar dúvidas de ovos de páscoa, ajudar a retirar da parreira e trocar brindes. 

Além disso, são vendidos itens pré pascoa, que são os mini ovinhos e coelhos de chocolate, 

estes estão alocados próximo aos caixas. 

Vale ressaltar que todos os itens citados são disponibilizados pelas marcas de ovos de 

páscoa e com as determinações de onde cada item deve ser colocado no mercado. 

 

Dias atuais 

Atualmente, a rede de supermercados Joanin, emprega mais de 2.000 funcionários 

distribuídos em 16 lojas: 1 loja de cestas básicas e 5 centros de distribuições, sendo que um deles, 

localizado na Via Anchieta em São Bernardo do Campo, possui 17 mil metros quadrados.  

Hoje o supermercado Joanin é a 2ª maior rede de supermercados da região e 50ª do Brasil, 

de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente projeto de pesquisa foi possível compreender melhor etapas de um plano 

de marketing, com termos pautados em Alexandre Luzzi Las Casas e Philip Kotler e como são 

aplicados no cenário brasileiro exemplificados por Juracy Parente. 

Além disso, foi possível conhecer o funcionamento do mercado brasileiro de chocolates e 

ovos de páscoa, que é a segunda maior data comemorativa do país. 
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Foi possível também entender um pouco mais as estratégias de vendas utilizadas pelas 

empresas estudas – Cacau Show e Supermercado Joanin. Além das ações comunicativas de PDV 

no período da Páscoa. 

Com o projeto foi possível perceber que, embora haja uma grande crise econômica 

assolando o país, as pessoas não deixam de consumir chocolates na época da páscoa pois trata-se 

de uma tradição que segue de geração em geração a séculos. Muitas pessoas acabam trocando os 

ovos por barras, mas não deixam de presentear parentes e amigos. 

O número de vendas obtidos por lojas de marca e supermercados, mostram que a diferença 

não se dá pela qualidade ou variedade de produtos, mas sim como eles são comercializados. As 

lojas de marca vendem magia, enquanto os supermercados vendem ovos de páscoa. A diferença 

se dá por esse pequeno grande detalhe.  

O marketing tem como missão transformar necessidades em desejos, e os ovos são 

transformados em desejo com o encanto da páscoa. As pessoas são influenciadas por promoções e 

descontos, mas são muito mais influenciadas pelo encanto que é agregado ao produto e como o 

PDV é montado. Como por exemplo a criação do personagem Ovaldo da Cacau Show. Historias 

bem contadas se transformam em números. Não só número de vendas, mas também em números 

de clientes satisfeitos e amantes da marca.  
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EXPOSIÇÃO E MASSIFICAÇÃO DAS MÍDIAS: A BUSCA DO ALCANCE DO CONSUMIDOR 

ATRAVÉS DAS ESTRATÉGIAS DE PROPAGANDAS OUT OF HOME NA CIDADE DE SÃO PAULO. 
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Resumo   
 

É perceptivel o crescente aumento da exposição e presença da mídia no dia-a-dia do consumidor, 

comparando o seu avanço nos últimos 10 anos. A partir desse ponto, esse artigo visa identificar e 

analisar a perfomance dessa presença e como ela afeta o seu consumidor direto: é resultante uma 

percepção positiva perante o público, afirmando a memorização de produtos e marcas em sua 

mente ou é identificada uma poluição visual através da invasão de conteúdos espalhados pela 

cidade de São Paulo? Foram adotados principios do marketing de relacionamento e da psicologia 

do consumidor para concluir as relações e análises desse trabalho e de como as mídias out of home 

impactam o consumidor. 

 

Palavras chave: Exposição, Massificação, Mídia, Propaganda em São Paulo, Poluição visual, Out 

of Home, Urbanização. 

Introdução 

Dentro do universo das mídias publicitárias e das inúmeras opções de comunicação nos 

dias atuais, temos a mídia externa como um grande influenciador e conquistador desse espaço nos 

últimos anos. Principalmente dentro da cidade de São Paulo – principal centro financeiro, 

corporativo e mercantil da América do Sul, que possui mais de 12 milhões de habitantes e é 

considerada a cidade mais populosa do Brasil, São Paulo é também a cidade brasileira mais 

influente no cenário global. 

Além de ser considerada a 14ª cidade mais globalizada do planeta, recebendo a 

classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World Cities Study Group & 

Network (GaWC) – São Paulo é também uma das cidades brasileiras que mais consome e distribui 

as mídias out of home. 

Realizando um comparativo com a crescente urbanização presente na cidade de São Paulo, 

e, analisando o ambiente em questão, é possível observar um paralelo através da cidade de Nova 

Iorque: algumas características como o skyline sem fim, a grande mistura de culturas, o poder 

financeiro e a sofisticação traçam semelhanças entre as cidades; o que vai além do ambiente 
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urbano, onde as principais referências de mídias e massificação da propaganda se encontram 

estabelecidas de maneira muito semelhante nessas duas cidades.  

Dentro do ambiente cotidiano, onde a população está sempre correndo e existe a pressa 

como uma das características mais comuns entre os seus habitantes, que, também vivenciam o 

trânsito todos os dias, é necessário que exista um meio de comunicação mais claro, rápido e 

interativo com o consumidor que possui cada vez menos atenção disponível. 

Assim como Nova Iorque, São Paulo é considerada uma cidade com caráter cosmopolita, 

sendo que, em 2016, possuía moradores nativos de 196 países diferentes (segundo O Estado de S. 

Paulo em outubro de 2016). Dessa maneira, a busca por organização se torna recorrente e dentro 

disso, é possível observar como exemplo a Lei Cidade Limpa, que foi criada em 2007, com 

objetivo de “readquirir o direito de viver em uma cidade que respeita a integridade da arquitetura 

das edificações, o espaço urbano e o patrimônio histórico”, resultando assim, em organização e 

sistematização da comunicação e do espaço publicitário na cidade. 

Considerada como uma evolução do mercado, que vinha de uma situação caótica e 

visualmente bagunçada, a cidade passou por uma mudança radical necessária com a legislação 

para poder recomeçar de maneira diferente e mais organizada, uma mudança decisiva para que São 

Paulo pudesse ter um outro nível de paisagem urbana. Além de observar como um dos principais 

ganhos da legislação a unidade visual, relevância de conteúdo, a organização visual e a de 

comunicação para que a publicidade ganhasse relevância.  

A partir desses conceitos, é trazida para São Paulo a instalação da mídia out of home, 

conhecida popularmente como OOH, que surgiu através da ideia de possibilitar uma publicidade 

organizada, dinâmica, interativa e consistente em sua mensagem, trazendo ao anunciante uma nova 

oportunidade de chegar ao seu público, e por outro lado, respeitando o espaço do habitante e do 

consumidor. 

Essa nova mídia, ao passo que interage mais diretamente com seu público, não deixa de 

comunicar o que é necessário de maneira rápida e permitindo a sua interpretação mesmo no trânsito 

ou nas pequenas horas livres do dia-a-dia urbanizado e cada vez mais curto dos consumidores de 

São Paulo, o que refletiu em mais atenção, orientação da comunicação, encontro de valor e de  

informações, além de maior entretenimento pelo consumidor. 

Linha do tempo: antes e depois da Lei Cidade Limpa 

Há mais de 10 anos que a cidade de São Paulo é regulamentada dentro da Lei Municipal 

nº. 14.223/06, que ordena a paisagem do município e foi criada através de uma Lei publicada no 
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Diário Oficial da Cidade em 26 de dezembro de 2006, proibindo a propaganda em outdoors na 

cidade, além de regular o tamanho de letreiros e placas de estabelecimentos comerciais. 

Visando os instrumentos legais de regulamentação da publicidade exterior, essa lei 

representa um marco na história da cidade de São Paulo. É a primeira lei aprovada desde 1896 que 

tem como função a proibição de anúncios. A primeira regulamentação da publicidade exterior em 

São Paulo é o Ato 6, de 26 de março de 1896, que concedia permissão ao Doutor João Chaves 

Ribeiro para explorar seu sistema de anúncios por meio de placas metálicas colocadas nas esquinas 

das ruas, praças e muros da cidade.  

Em 1929 foi aprovado o Código Arthur Saboya, importante instrumento regulamentador 

da publicidade externa. Na seqüência, foram aprovadas leis que regulamentaram a cobrança de 

taxas, impostos e multas, a publicidade luminosa, publicidade em abrigos de ônibus e até as 

plaquetas de publicidade de empreendimentos imobiliários que ocupam a todas as esquinas da 

cidade nos fins de semana. (ANTACLI, 2004) 

Da mesma maneira, que hoje é em dia é levada a consciência social em questão de poluição 

ambiental, envolvendo o comprometimento em pensar e buscar soluções para os problemas que 

causam essas poluições, a lei Cidade Limpa visa buscar a solução do problema para a poluição 

visual, que passa a ser vista também como um problema social, que reflete indiretamente no estilo 

de vida do consumidor, influenciando assim no resultado final da compra "um conjunto de fatores 

psicológicos combinado a determinadas características do consumidor leva a processos de decisão e 

decisões de compra." (KOTLER, 2007, p. 182).  

Antes da lei entrar em vigor, ao circular por São Paulo era possível encontrar a publicidade 

exposta nos mais diversos meios, como por exemplo outdoors, leitreiros e cartazes sem alguma 

regulzarização ou padrão de especificações a ser seguido. Após a nova regulamentação, foi 

permitida a comunicação e exposição da publicidade por meio de mobiliários urbanos, 

transformanda assim, a paisagem urbana da cidade e tornando-se um marco histórico para São 

Paulo.  
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Figura 1: Marginal Pinheiros – na esquerda antes da aplicação da Lei Cidade Limpa e na direita após a vigência da 

Lei Fonte:  

Revista VEJA (2018, online) 

 

Em termos de fiscalização e aplicação da Lei, enquanto em 2011 a Prefeitura aplicou cerca 

de 4.591 multas, o que trouxe aos cofres públicos cerca de R$ 17,3 milhões, em 2015 as autuações 

diminuíram para um total de 433. Já em 2016, foram aplicadas 512 multas, segundo a Prefeitura 

de São Paulo, que explica essa diminuição, através de uma maior conscientização da população 

sobre a lei, além da dificuldade de multar ações irregulares, como cartazes em postes. Dessa 

maneira, além de regularizar um padrão de organização na cidade, a nova lei trouxe a oportunidade 

de veiculação das mídias externas em pontos de ônibus, relógios de rua, metrô, etc.: o out of home.  

Esses elementos podem integrar o espaço urbano de forma estática ou dinâmica, o 

que interfere de um ou de outro modo na composição dos pontos focais e das 

diferentes paisagens. (MENDES, 2006, p. 46).  

Desde o primeiro outdoor no Brasil, em 1929, a mídia exterior passou por diversas etapas 

e expansão, e ainda segue com fôlego, e, a partir desse novo conceito e seguimento de publicidade, 

como já previsto no texto da Lei em 2006, as empresas Otima e JC Decaux conquistaram a 

dominação e exploração desses meios, a primeira com os pontos de ônibus e a a segunda com os 

relógios de rua, nas concorrências feitas em 2012. 

Com origem no idioma norte-americano, a palavra out of home, vem da expressão em 

inglês "fora de casa" e se aplica aos formatos estáticos e aos painéis digitais. Para entender como 

esse mercado está em alta, no primeiro trimestre de 2017, a Kantar Ibope Media, que monitora os 

investimentos em compra de espaço publicitário em cerca de 200 municípios brasileiros, publicou 

que o OOH  representou 2,8% do polo publicitário, acumulando cerca de R$ 1,7 bilhão em valores 

brutos e se destacando como o que mais cresceu, com 26% no período. 

Com grande poder de alcance, ao passo que possui também pouca obstrução, esse meio de 

comunicação garante que o anúncio seja visualizado e lembrado com mais reforço pelo seu 

telespctador, pois as pessoas tendem a trafegar diariamente pelos mesmos locais e ver 
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repetidamente os mesmos anúncios durante o período de campanha, esses, que são projetados já 

com técnicas e estratégias próprias para o dinamismo que o veículo out of home permite. 

Uma outra vantagem de anunciar dentro desse canal é que é possível segmentar um público 

específico por idade, sexo, classe social e localização, definindo assim pontualmente o target que 

deseja atingir, ou ainda, podendo ser mais abrangente e optar por veicular os anúncios em locais 

com tráfego intenso de pessoas diferentes.  

Um exemplo dessa interatividade possibilidatada pelo OOH é a conversa com seu público, 

como fizeram algumas empresas que anunciaram nos pontos de ônibus da cidade de São Paulo: o 

McDonald’s transformou os painéis dos pontos em tela touch para que as pessoas pudessem 

responder a uma pesquisa e a Bacio di Latte aromatizou os pontos com um “cheirinho de natal”, 

se referindo a seus biscoitos. 

Foto 2: Campanha realizada pelo McDonald’s na cidade de São Paulo: “Big Mac com bacon é ou não é Big Mac?”. 

Painel digital com tela touch de 47’’, na Av. Paulista, no qual as pessoas podiam escolher qual das duas novidades é 

a sua preferida e conferir em tempo real qual dos dois sanduíches é o mais votado. O resultado foi divulgado nas redes 

sociais da marca e a ação foi realizada em janeiro de 2018. 
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Fonte: Meio e Mensagem 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 3 - Campanha realizada para divulgar o novo sabor da marca Bacio di Latte: biscoito de gingerbread, feita 

em dezembro de 2017. Abrigo de ônibus localizado na Av. Paulista que liberava no ambiente o aroma do sorvete, 

feito à base de gengibre, cravo e canela. 

Fonte: Meio e Mensagem (2018, online) 

 

Out of home em números 

Em 2017 grandes empresas de OOH se reuniram para mapear o deslocamento de pessoas 

em São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado foi que, em apenas 7 dias, essas pessoas realizaram 

mais de 400 milhões de trajetos onde foram impactadas pelo out of home, e a maior exposição está 

entre a população economicamente ativa. Focando especificamente na cidade de São Paulo, 85% 

das pessoas em saem de casa pelo menos 1 vez por semana, um total de 256 milhões de trajetos 

por semana. O impacto pelo OOH é de 88% da população economicamente ativa – 86% da classe 

AB, 85% da classe C e 83% da classe DE. 

Além de afetar diretamente o seu público em potencial, esse meio de comunicação é 

destaque com 88% de exposição na cidade de São Paulo, seguido de perto pela TV aberta (87%), 

na sequência estão internet (79%), rádio AM e FM (68%), revista (49%), TV paga (48%), jornal 

(44%), e cinema (23%) – dados coletados pela Ipsos Connect em 2016 numa amostra de cerca de 

3 mil domicílios. 

Tendo em vista que o segmento de mídia Out of Home aumenta cada vez mais sua 

participação nos investimentos publicitários, fica cada vez mais necessário comprovar a eficácia 

desse meio. Dessa maneira, as empresas Clear Channel, JCDecaux e Otima se juntaram para a 

criação de uma nova ferramenta de mensuração: MAPA OOH – projeto recente criado, que fornece 

métricas e ferramentas para que as agências e anunciantes possam planejar e avaliar campanhas de 

OOH com dados de alcance e frequência.    
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Os dados divulgados em 2017 pelo MAPA OOH mostram que o Out of Home e a TV aberta 

são os meios de maior exposição em todas as classes sociais e faixa etária. Para as classes sociais 

A e B e público de 15 a 24 anos, destaca-se também a internet. “Estes dados irão permitir o cálculo 

da audiência, alcance e frequência das campanhas de cada cliente.  Mais do que pessoas em 

movimento, iremos apresentar resultados de quantas dessas pessoas efetivamente visualizaram 

peças de mídia exterior em seus trajetos.” relata Sérgio Viriato, coordenador do MAPA OOH. 

Esses dados comprovam a interação da sociedade moderna atual com a paisagem urbana, 

e esta como uma nova mídia de divulgação, como citado por Camila F. Mendes: 

Atualmente, diante da grande concorrência, os anúncios vão além da função de tornar 

público um produto ou serviço – também induzem ao consumo por meio do reforço da 

marca, visando à fidelidade do cliente. Nesse caso, tornam-se anúncios de divulgação. 

(Mendes, 2006) 

O que proporciona cada vez mais ao anunciante a possibilidade de comunicar se aproximar 

do seu público através das mídias externas, possibilidade essa que direta ou indiretamente auxiliou 

o out of home a ser a mídia que mais cresceu no ano de 2017. 

Segundo dados da Kantar Ibope Media, o OOH cresceu 26% no primeiro semestre do ano 

passado, acumulando cerca de R$ 1,7 bilhão em valores brutos e se destacando como o que mais 

cresceu, com 26% no período. Apesar de representar um aumento significante, diante das demais 

formas de anúncio como TV aberta e por assinatura, Jornal, Rádio e Revista, o anúncio out of 

home ainda representa 2,8% do espaço publicitário. Por outro lado, deve-se levar em consideração 

a significativa expansão do crescimento em 2017, com a região sudeste representando 78% da 

verba investida nesse tipo de anúncio. 

Visando as possíveis características que podem ter contribuído para esse crescimento, 

temos o preço: diferente das propagandas de TV que podem chegar a um preço extraordinário, essa 

mídia oferece grandes vantagens, quando o assunto é custo/benefício. Além do impacto e da 

posterior organicidade desse tipo de propaganda, o OOH acaba oferecendo ao anunciante a 

possibilidade de pagar bem menos por um anúncio que terá tanta presença física, quanto uma 

propaganda tradicional. 

Analisando com a visão digital, é possível levar em consideração que cada vez menos 

pessoas assistem televisão ou leem revistas, o que pontua para a mídia externa e seu assunto em 

relação ao alcance de público. Aliada a isso está o custo reduzido, já que os anunciantes estão, 

segundo os dados da pesquisa da Kantar, redescobrindo esse tipo de mídia novamente e, portanto, 

os preços são bastante acessíveis. 
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Dentro das empresas que optam pelo out of home, as três categorias que mais investiram 

em OOH foram a de ensino escolar e universitário, refeições rápidas e campanhas públicas, 

respondendo por 20% do total, informações disponibilizadas pela Kantar Ibope Media, que 

monitora os investimentos em compra de espaço publicitário e tem acompanhado a mídia exterior 

em cerca de 200 municípios, em 52 mercados. 

Foram levantadas informações de mais de 14 mil faces publicitárias e mais de 80 mil 

trajetos pelo MAPA OOH, o que proporcionou ao programa dados mais recentes, finalizados em 

março de 2018, porém com acesso ainda fechado ao público, sendo possibilitado apenas para 

agências e clientes.  

Em maio de 2018, mais 410 milhões de trajetos serão incorporados ao projeto, com dados 

vindos do monitoramento de deslocamento de uma base de mais de 6 milhões de celulares. Todos 

estes dados foram cadastrados em sistema de geolocalização, permitindo calcular quantas pessoas 

passam por quais faces publicitárias numa semana, e principalmente, quantas têm real 

oportunidade de ver, a partir dos cálculos de ajustes de visibilidade do utilizados no projeto. 

Como uma prévias dos dados lançados em 2018, foram disponibilizadas informações de 

alcance da mídia out of home: 59% na cidade de São Paulo, com uma frequência média de 86x e 

um GRP de 490 milhões e alcance de frequência média de 39% no público AB, 24% no público C 

e 19% no público de classe D, o que leva a previsão de um crescimento ainda maior desse meio de 

comunicação na capital paulistana, que tende a ser cada vez mais produtivo e visionário para o seu 

anunciante, ao passo que é cada vez mais interativo e próximo do seu público em potencial. 

O encontro do target: relação do consumidor com a exposição da mídia 

Dentre os mais inúmeros objetivos e metas de uma campanha, temos indiretamente, sempre 

o alcance, percepção e impacto direto no consumidor visado pelo produto ou marca anunciante. 

Dessa maneira, é possível perceber que independentemente do segmento de atuação, o anunciante 

sempre tem como maior objetivo permear a cabeça do seu público. Olhando pelo lado de quem 

está recebendo a comunicação, é possível afirmar que o consumidor recebe de forma receptiva 

essas informações direcionadas a ele ou sente-se bombardeado com a massificação dessas mídias? 

Um dos desafios encontrados nessa mídia é de captar de forma eficaz e positiva a atenção 

e interesse do consumidor, ou seja a sua percepção sobre o assunto, que não é classificada como 

uma tarefa fácil, mas reconhecida quando atingida: 

Percepção é a maneira como as pessoas coletam e interpretam os estímulos 

provindos do seu meio ambiente. Cada um de nós usa a percepção para criar sua 
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própria realidade e pelo fato da mente humana ter limites para a quantidade de 

estímulos que pode lidar, filtramos as informações de forma com aquilo que cada 

um de nós acredite ser pertinente e importante. (SAMARA, 2006, p. 123).  

Para comprovar a eficácia do produto que vende, a Associação Brasileira de Out of Home 

usou as suas próprias mídias. Assim, foi realizada em outubro de 2016, uma campanha divulgada 

principalmente em painéis de pontos de ônibus e em mídias de metrô, além de painéis, telas, 

mobiliário urbano, elevadores, shoppings centers e aeroportos das cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro: o rosto de um rapaz que se chamava Robson e, logo abaixo, alguma informação comum 

sobre a vida dele. 

A campanha definida com a hashtag #avidaderobson virou um mistério, o que deixou o 

público cada vez mais intrigado e curioso, viralizando assim, nas redes sociais, e, alcançando mais 

de 18 mil likes e sendo mencionada pelo menos 69 mil vezes no Facebook, além de atingir mais 

de 141 mil impressões no Twitter (dados da ABOOH). Como definida pela própria Associação "O 

Robson, que só tem dois amigos, usou um dos meios de comunicação que mais cresce no Brasil, 

o out of home (OOH), para relatar atividades de seu cotidiano."  

Na primeira fase da campanha, o personagem Robson começou a fazer parte do dia a dia 

do público nos mais diversos locais. O personagem apareceu como um sujeito comum, fazendo 

coisas rotineiras, postando mensagens sobre seu dia a dia, sendo igual a qualquer pessoa que o 

acompanhasse. Assim, o público começou a acompanhar as mensagens do Robson em diversos 

meios. Ele também passou a ter fanpage no Facebook (@avidadeRobson), além de perfil no 

Instagram (#avidadeRobson).  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Peça da Campanha feita pela ABOOH em estações de trem (CPTM) em São Paulo: 

“Robson entra nas lojas, experimenta, mas nunca compra nada 

Fonte: ABOOH (2018, online) 

 

No final da campanha, a ABOOH assumiu, também em suas mídias (as mesmas usadas 

anteriormente para divulgar pistas da vida do personagem da campanha) a autoria da ação, que 

teve como personagem o Robson, um homem comum, que usou a mídia OOH para contar a sua 
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própria história. No novo anúncio, Robson agradece a exposição e diz que passou de dois para 

milhões de amigos.  

O slogan final da campanha foi “Quem anuncia em mídia OOH, aparece”. Para reafirmar 

a empatia com que o Robson foi recebido, um manifesto foi assinado pelo personagem, 

agradecendo o retorno. Esse conceito foi transmitido de forma eficiente e resultou em um case de 

sucesso para as mídias out of home, que expandiu também a mesma campanha expontaneamente 

para as redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Peça da campanha divulgada nas estações de trem (CPTM) em São Paulo: “Robson estagiou no 

escritório do seu tio, mas não foi contratado.” 

Fonte: ABOOH (2018, online) 

 

Toda essa interação e engajamento resultam no principal objetivo oferecido pela mídia 

OOH, o que reafirma a interação e proximidade com o target potencial e amplia as oportunidades 

disponíveis na veiculação de campanhas através dessa nova mídia. No caso relatado acima, com 

toda a repercursão e viralização dessa campanha, é notável concluir que o público se sente mais 

próximo e participante da ação realizada pela marca/produto, e que existem diversas formas de 

permitir essa aproximação através das mídias externas. 

À revalorização da mídia fora de casa pode estar diretamente definida como parte do 

crescimento do OOH, pois oferece maior presença, frequência e continuidade, além de gerar maior 

repercussão na população – com isso, as campanhas ficam mais comentadas e recebem maior 

interação do público, que passa a enxergar essas novas mídias como um modo de anúncio diferente 

do convencional e não como um bombardeio de informações repetidas.  

É possível observar, dessa maneira, que a mídia out of home abre inúmeras possibilidades 

de comunicação e que o público age com uma nova percepção em relação ao anunciante, seja ele 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuvcyN7vbaAhWyiOAKHVilAR0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.infomoney.com.br/negocios/como-vender-mais/noticia/5645694/vida-robson-saiba-que-esta-por-tras-campanha-publicitaria&psig=AOvVaw2Jw4ZqWEG8SYoTJLMtw_YA&ust=1525894204467554
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uma marca ou produto específico, desde que a informação seja traçada em um novo caminho, 

explorando as opções ofertadas por esse novo canal de veiculação. 

Considerações Finais 

Por fim, os dados e considerações apresentados nesse artigo tem como base objetivar e 

analisar os meios de comunicação e suas mudanças ao longo dos anos. Em uma sociedade que se 

faz mutável e cada vez mais tecnológica, é imprescindível que a mídia e os meios de comunicações 

a acompanhem da mesma maneira. 

Assim, ao dados revelados e as análises aqui propostas levam a refletir sobre as 

possibilidades e os meios de comunicação e as maneiras eficazes de como atingir o consumidor. 

Não se fazem necessários estímulos excepcionais para alcançar a resposta que esperamos do 

consumidor em potencial, muitas vezes a “wake up call” (expressão que em inglês transmite a 

ideia de algo que nos chama a atenção, nos traz para a realidade) de um anúncio, está no 

envolvimento gerado através de uma simples (ou não) ideia bem direcionada. 

O veículo de comunicação out of home proporciona que ideias sejam trazidas para a 

realidade do consumidor, o aproximando da marca/produto em questão, através de textos curtos, 

imagens que direcionam a mensagem e ilustram as ideias, além de opcionalmente oferecer 

interações maiores por meios dos sentidos sensórias (cheiro, tato, etc.) que atraem o público de 

uma maneira mais engajada. 

Através de uma mensagem simples, a utilização de fontes grandes e claras, criatividade de 

conceito e design e entendimento do cenário mercadológico apresentado em uma campanha de 

uma mídia out of home é possível encontrar a satisfação do consumidor, que é o produto mais 

nobre e mais visado para uma marca que deseja engajar a sua presença e a sua interação com o 

cliente. 

Além do ponto de vista do leque de comunicação ofertado pela mídia OOH, por outro lado, 

percebe-se a organização e o conceito de modernidade empregado nessa publicidade. Ao contrário 

do que se estava acostumado a sentir e pensar sobre a propaganda na cidade de São Paulo (invasão, 

exagero, bagunça, etc.) a nova visão recebida por essa comunicação reflete a ideia de uma cidade 

urbanizada, organizada, tecnológica e com uma publicidade que respeite o espaço do cidadão, 

deixando de ser poluída e invasiva. 

Apesar de estar indiretamente ligada ao cenário político-econômico brasileiro, a 

perspectiva para a mídia out of home é otimista, considerando o estímulo do consumo e que o 

OOH é uma opção de impulsionar os investimentos no cenário do país e da publicidade como um 



392  

 

todo: nessa hipótese, os anunciantes teriam mais budget, uma vez que iriam voltar a vender mais 

e então retornar a investir em seus produtos/serviços, comunicações, etc. Podemos considerar esse 

cenário proposto pelo crescente aumento do OOH como uma roda virtuosa.  

Tendo como base as pesquisas e dados aqui apresentados, é notório o crescimento da 

compra de espaço publicitário no meio OOH entre os anos de 2016 e 2017, aumento considerável 

que chegou a 17% e segue em expansão, a fim de fomentar a participação de mais empresas que 

se interessam cada vez mais por esse canal de divulgação, o que resulta em critérios e resultados 

positivos para a avaliação de uso dessa categoria ao pensar em anunciar com eficiência. 

De acordo com análises do mercado, esse tipo de publicidade cresceu 17% durante 2016, 

movimentando US$ 178 bilhões, dados do IPG Mediabrands Magna, as previsões e estudos da 

mesma fonte apontam que até 2021 a compra no digital vai ocupar um share de 50% e movimentar 

cerca de US$ 299 bilhões. 

Analisando por essa perspectiva e entendendo que um novo conceito de publicidade é 

notado através desse veículo, uma vez que o consumidor se sente imersivo e interativo, permitindo 

assim que o consumidor interaja com o conteúdo em um nível mais profundo, a mídia out of home 

estende sua participação no segmento publicitário de uma maneira positiva e cada vez mais notória, 

conseguindo assim uma participação maior dentro desse mercado e cativando os consumidores 

com a sua organização e intimidade sutil oferecida. 
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FÓRUM DE PESQUISA – BENCHMARKING APLICATIVO GLOVO 
 

 

 

 

 

 

1. RESUMO 

Esse estudo analisa o aplicativo Glovo no cenário de serviços feitos via aplicativos, 

contextualizando atuais dados do meio e como a empresa se situa no cenário 

brasileiro por meio de uma visão de marketing digital. A estrutura abordada foi 

produzida por meio de um benchmarking (estudo de mercado) de concorrentes 

diretos, proposta de comunicação e direcionais estratégicos. 

2. PALAVRAS-CHAVE 

Glovo; aplicativo; gamification; delivery.   

 

3. INTRODUÇÃO 

A Glovo é uma empresa de serviços online espanhola. A sua origem foi em 2015 

justamente com o objetivo de democratizar os serviços de entregas (deliverys). O seu 

funcionamento consiste em diversas categorias onde o cliente pode solicitar produtos 

de supermercados, farmácias, pedidos de restaurantes. Caso o cliente precise de uma 

funcionalidade que não está categorizada há uma opção em que pode solicitar o que 

quiser, até mesmo sacar dinheiro de caixa eletrônico.   

4. OBJETIVOS 

A partir da expansão dos aplicativos de delivery, o estudo tem como objetivo 

entender este mercado e como a empresa Glovo, um app novo no Brasil, pode 

atuar com oportunidades a partir de estratégias digitais focadas em comunicação e 

marketing. Essa análise será realizada a partir de um benchmarking o qual visa 

diagnosticar  

5. DESENVOLVIMENTO  

2.1 Contexto 
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A Glovo ganhou um forte mercado na região da Europa (principalmente na Espanha 

e Itália). O próprio slogan da marca explica “peça o que quiser que a Glovo leva até a 

você em minutos” foi o posicionamento diferencial dos concorrentes que antes estavam 

nichados em deliverys distintos como de comida, correios e floricultura.  

No Brasil percebe-se que o mercado de deliverys online ganhou força em 201114, 

com o crescimento de aplicativos focados na entrega de comida. Atualmente o país é 

considerado o 3º maior neste meio, depois de China e Estados Unidos15. A 

oportunidade surgiu principalmente por dois fatores: tecnologia e preço. O primeiro está 

relacionado no meio em que os pedidos de entregas eram até então feitos somente por 

telefone, com a ampliação dos smartphones (teve um aumento de 112% em 201116). Já 

a tecnologia foi outro fator fundamental para a estruturação dos aplicativos no país, 

com a melhoria da internet de dados auxiliou no crescimento em 40% de consumo por 

celulares brasileiros. O comportamento do consumidor que levou a esta nova maneira 

de lidar com a tecnologia é explicada pelo marketing 4.0, em que o seu cenário 

consiste em ter o usuário posicionado como o centro do poder do mercado, 

transformando a relação entre estes com a empresa cada vez mais horizontal. 

Somando este contexto mercadológico com o comportamento do mobile first, é notável 

a aceleração de demanda por serviços oferecidos via celulares.  

5.2 Concorrentes 

A Glovo chegou ao Brasil com um cenário consolidado dos aplicativos de entregas 

nas principais regiões do país, contudo, a maioria deles é direcionada para serviços de 

comida. O seu maior concorrente é a empresa Rappi, que foi fundada em 2015 possui 

o mesmo core de realizar entrega de qualquer encomenda aos seus usuários. Já os 

seus concorrentes indiretos são as empresas iFood (a maior plataforma online no país) 

e Uber Eats. Todos os serviços estão em forte crescimento no mercado, exemplo disso 

foi o aumento de 12% no último ano17, além dos 10 bilhões de faturamento em 2017 e 

com a presença em 15 estados. 

Para ter uma comparação de mercado, analisou-se a volumetria de aplicativos 

instalados via Google Play das principais concorrentes (análise feita em 07/07/2018). A 

                                                           
14 Fonte: Salesforce em “Para o iFood, Salesforce vira ingrediente para estratégia focada no cliente”. 
15 Fonte Huffpostbrasil 
16 Fonte: Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
17 Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
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empresa iFood possui uma fatia de 70%, seguida de 28% do Uber Eats e 2% da Glovo. 

Enquanto a Glovo está presente apenas na capital paulista, a iFood, considerada como 

maior empresa de entrega de comida, está presente em todas as regiões brasileiras e 

com expansão na américa latina, segundo Huffpostbrasil. 

2.3 Comunicação 

A comunicação de todos os players é caracterizada por uma linguagem digital. 

Este perfil linguístico é direcionado pela maioria dos usuários: clientes nativos digitais, 

jovens e solteiros. A Rappi e iFood se comunicam com seus clientes de maneira 

personalizada, com uso de memes (trocadilhos da internet) e influencers digitais: 

     
Comunicação digital da Rappi.                         Influenciadores em comercial do iFood. FONTE: Youtube 
FONTE: Facebook 
 

5.3 Oportunidades 

A partir da análise de mercado, a penetração da Glovo no Brasil pode se usufruir de 

três oportunidades: 

a) Know How da empresa em outros mercados que já atua: utilizar o seu histórico 

estratégico de outros países para adequarem no mercado sul-americano. 

b) Investimento: A partir dos últimos faturamentos, os aplicativos de serviços online 

possuem a tendência de aumentarem. 

c) Expansão: Assim como iFood, o aplicativo Glovo possui mercado para aumentar 

o seu share regional. 

 

 

5.4 Problema da análise 
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A partir do estudo dos concorrentes e da própria empresa, a Glovo passa por um 

momento de falta de comunicação com o público alvo.  

5.5 Proposta 

A partir do problema definido, entende-se que a digitalização de clientes possa atuar 

em todo ciclo de vida e time value dos clientes na plataforma. 

5.6 Estratégia 

Para atuar em todo o ciclo de vida, a estratégia foi dividida em 3 pilares: ativação, 

retenção e conquista. 

5.6.1 Ativação 

Após fazer o incentivo de instalações do aplicativo, a ativação é o momento em que 

os usuários realizam o login e para isso, a ação será feita a partir do uso de conteúdos 

de awareness (lembrança de marca) e com o suporte de performance (incentivo de 

uso). A primeira comunicação será feita por meio dos veículos de Facebook e 

Instagram, já a comunicação de performance será atribuída por 2 grupos (não clientes 

e novos clientes), sendo a primeira com o uso de bases de mar aberto e look a like 

(busca de perfil de clientes parecidos com os de uma determinada base) e  dos clientes 

recentes por look a like e geo localization (comunicação por localização). 

2.6.1 Retenção 

A retenção consiste em atuar com o time value dos usuários nos canais digitais. 

Para isso, foi escolhido trabalhar com a metodologia de gamification, em que os 

clientes ganhammais mérito de acordo com o quanto e como utilizam o aplicativo. A 

partir dos pilares da metodologia, escolheu-se trabalhar com social influece (influência 

do comportamento social ou classificação por personas) e unpredictabillity 

(recompensas): 

 

Desenho de matriz de gamification. Fonte: B9 

 

A matriz desenhada para a meritocracia da gamificação foi definida pelo perfil de 

digitalização com a remuneração do cliente: 
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Proposta de matriz baseando-se nos pilares escolhidos da matriz de gamiifcation 

5.6.2 Reconquista 

Para trazer clientes que abandonaram ou se ausentaram do aplicativo foi pensado 

em trabalhar com réguas de e-mail marketing. A ideia consiste em trazer uma 

linguagem personalizada e que atribua o raciocínio da matriz de digitalização do cliente. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O aplicativo Glovo possui um conhecimento de mercado consolidado no território 

europeu e que atualmente ganha cada vez mais oportunidades no cenário sul 

americano devido aos novos comportamentos dos consumidores diante da tecnologia e 

a maneira de realizar compra. O ciclo de vida do cliente e sua maneira de comunicação 

podem ser diferenciais para essa marca. Para manter uma retenção nos canais uma 

estratégia que se vê no mercado é de utilizar a gamification com cada fatia dos 

consumidores. A Glovo é um serviço recente no Brasil e com isso poderia trabalhar 

com mais publicidade, com foco no digital, ou seja, com uma linguagem mais simples e 

jovem que possa atribuir na ativação como na construção de marca. 
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FUGA DA NEUTRALIDADE! UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE DUAS CAMPANHAS DO 

MOVIMENTO HEFORSHE.18 
 

Lethicia Carolina de Mello19 Pamela Cristina Novais20 Paula Renata Camargo de Jesus21 

 

Resumo 

No seguinte trabalho foram analisadas campanhas publicitarias criadas em parceria com a 

ONU Mulheres e voltadas para o tema de empoderamento feminino. Para que as campanhas 

pudessem ser melhores interpretadas por todos os leitores o texto inicia-se com uma breve 

explicação de conceitos como ONG, ONU, Feminismo e o principal movimento abordado nas 

campanhas e defendido pela ONU Mulheres, o HeForShe. 

 

Palavras-chave 

 

Campanha; artistas; HeForShe; ONU Mulheres.  

 

Corpo do trabalho 

 

Você sabe ao certo o que é ONG?  

 

Segundo o site Politize!, ONGs são organizações não governamentais e sem fins lucrativos 

cujo propósito é defender ou promover alguma causa política e, em sua maioria, de cunho social. 

Fazem parte do terceiro setor da economia, que abarca as entidades que não visam lucro tais como 

entidades religiosas e outras instituições.  

 A forte presença de ONGs em um país expressa, em sua maioria, a necessidade de 

engajamento da sociedade civil em questões que não detém o suporte governamental necessário, 

sendo assim, um grande número de ONGs significa que o governo não está tomando as devidas 

providencias em relação às questões sociais em questão, retratando um déficit do poder público. 

 O termo ONG não existe oficialmente no Brasil, o nome dado  

a essas entidades é Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, OSCIPs, e a lei que as 

                                                           
18 Trabalho desenvolvido para Criação É Coisa Séria. CCL – Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
19 Lethicia Carolina de Mello. 3º semestre – Publicidade e Propaganda – Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-

mail: lethiciamel@gmail.com 
20 Pamela Cristina Novais. 3º semestre - Publicidade e Propaganda – Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: 

pamnovais@hotmail.com 
21Paula Renata Camargo de Jesus. Doutora em Comunicação e Semiótica. Professora de Graduação e Pós-

Graduação em Comunicação na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E-mail: paularcj@gmail.com 
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defende é a Lei 9.720/1999. Este nome é dado pelo Ministério da Justiça a entidades que defendam 

pelo menos um dos objetivos sociais previstos pela lei, tais como assistência social, saúde, 

educação, entre outros, e facilita a interrelação e as parcerias entre os orgãos públicos e os 

descontos no imposto de renda em troca das doações feitas.  

  

Organização das Nações Unidas  

 

A Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, é uma organização 

internacional cuja principal missão é a paz. Foi criada em 24 de outubro de 1945 em São Francisco, 

Estados Unidos, logo após as grandes guerras. É formada com a proposta de que o país que 

concordar com os princípios da organização, como o trabalho pela paz e o desenvolvimento 

mundial, torna-se um dos países-membros e pode, voluntariamente, entrar e contribuir na 

construção dessas metas. A Carta das Nações Unidas, seu documento de fundação, declara seus 

ideais, propósitos e a expectativa sobre seus membros, tanto os povos, quanto os governos dos 

países. 

Com o passar dos anos, a ONU foi se tornando um organismo muito mais complexo e 

importante, cujas preocupações vão desde a criação de leis internacionais, desarmamento, 

cooperação internacional em todas as áreas, paz e segurança até a defesa dos direitos humanos. 

Hoje, a mesma conta com 193 países-membros.  

 

 Assembleia-Geral 

A Assembleia-Geral da ONU é muito importante porque se caracteriza como o principal 

órgão de discussão e deliberação, em que participam todos as 193 nações membros, cada uma com 

direito ao voto. São discutidos os assuntos considerados mais emergentes e que afetam a vida de 

todos os habitantes do planeta. As resoluções votadas e aprovadas na Assembleia Geral têm o 

caráter de recomendação e não são obrigatórias. 

 

 Conselho de Segurança 

O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável pela paz e segurança 

internacionais; toma decisões como a intervenção (ou não) militar em um país em guerra, autoriza 

operações de países em outros que estejam em conflito ou mesmo a execução de políticas. 

As decisões do Conselho de Segurança devem ser aceitas e cumpridas por todos os 

membros das Nações, pois este é o único órgão da ONU que tem poder decisório, ou seja, o que 

for decidido ali deve ser respeitado. 
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O que é feminismo?  

 

Trata-se de um movimento de cunho social cujos principais objetivos são o empoderamento 

feminino e a igualdade social entre os gêneros.  

Como escreve Ana Fahs no site Politize!, os direitos das mulheres e as lutas para a 

igualdade das minorias em geral sempre se correlacionaram. Seus esforços por reconhecimento e 

justiça, no Brasil, vem desde a época do Brasil Colônia, onde vivia-se uma cultura de patriarcado, 

desigualdade e de repressão às minorias.  

Durante o período que antecede o Estado Novo, todas as formas de divulgação da repressão 

sofrida e os direitos anulados e ignorados, eram válidas. Desta forma, muitas vezes as militantes 

do feminismo aproveitavam greves para manifestarem seu combate, progresso e necessidades. A 

partir da década de 60, o movimento ganhou maior destaque, se fortaleceu e trata sobre questões 

que necessitam melhoramento até os dias de hoje. 

O movimento feminista traz em sua trajetória grandes conquistas, como a igualdade no 

Código Civil em relação a direitos e obrigações, a Lei Maria da Penha (11.340/2006), o direito à 

licença maternidade prolongada e remunerada, entre outras mais. 

Em respeito aos direitos da mulher e igualdade entre os gêneros, o movimento feminista 

visa uma maior atenção para a violência contra a mulher, a diferença salarial entre gêneros, pouca 

inserção feminina no meio político, casos de assédio e preconceito contra a mulher, necessidade 

de maior informação e exames preventivos, acesso a métodos contraceptivos 

gratuitos, amamentação em lugares públicos, descriminalização do aborto, a participação feminina 

em espaços onde não estão presentes ou sofrem preconceito, combate ao assédio velado ou 

explícito, fim da cultura do estupro, entre tantos outros temas pertinentes à condição da mulher. 

Além de todas as determinações expressas no ordenamento jurídico brasileiro, a 

ONU determina 12 direitos fundamentais à mulher: 

 Direito à vida; 

 Direito à liberdade e a segurança pessoal; 

 Direito à igualdade e a estar livre de todas as formas de discriminação; 

 Direito à liberdade de pensamento; 

 Direito à informação e a educação; 

 Direito à privacidade; 

 Direito à saúde e a proteção desta; 

 Direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família; 

 Direito a decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los; 

 Direito aos benefícios do progresso científico; 
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 Direito à liberdade de reunião e participação política; 

 Direito a não ser submetida a tortura e maltrato. 

 

O movimento He For She 

 

Criado pela ONU Mulheres, entidade voltada para o empoderamento feminino e a luta para 

direitos iguais entre os gêneros, o HeForShe (ElesPorElas) trata-se de um movimento global que 

convoca homens e meninos a participarem da luta feminina e da quebra de barreiras sociais que 

impedem muitas mulheres de conquistarem seus objetivos.  

  O movimento tem abordagem inclusiva e acredita que para a construção de uma nova 

sociedade será necessário o apoio de todos e não só das mulheres. Segundo informações do site 

Politize!, foi lançado em 20 de setembro de 2014 pela Diretora Executiva da ONU Mulheres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka; pelo Presidente da 69a sessão da Assembleia Geral da ONU, Sua 

Excelência Sam Kutesa Kahamba; pelo Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-Moon; e pela 

Embaixadora Global da Boa Vontade da ONU Mulheres, Emma Watson, e conta com o apoio de 

diversas celebridades que se predispuseram a participar de forma ativa dessa luta por igualdade.  

 O objetivo central do movimento é conseguir o apoio de 1 bilhão de homens, desde uma 

mensagem positiva até a adoção de atitudes especificas que contribuam para a mudança. A ONU 

espera que eles se identifiquem com as questões de igualdade de gênero, reconhecendo seu papel 

importante na luta, para isso busca diretrizes de implementação abrangentes, tais como o 

programa-piloto “10x10x10” que convida governos, empresas e universidades a participarem da 

ação.   

 

Análise das campanhas  

1.1 Campanha e análise  

 

Será analisada verbal e visualmente uma campanha realizada pela agência publicitária 

Heads Propagada e lançada no ano de 2016; esta aborda o tema defendido pelo projeto da ONU 

Mulher, conhecido como HeForShe, de forma objetiva contendo textos escritos pelos próprios 

artistas fotografados.  
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Figura 1. Campanha He For She com Érico Brás (2016) 

 

Figura 2. Campanha He For She com Marcelo D2 (2016) 
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Figura 3. Campanha He For She com Bruno Gagliasso (2016) 

 

Figura 4. Campanha He For She com Mateus Solano (2016) 
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Figura 5. Campanha He For She com Sheron Menezzes (2016) 

 

Figura 6. Campanha He For She com Preta Gil (2016) 
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Figura 7. Campanha He For She com Camila Pitanga (2016) 

 

Figura 8. Campanha He For She em vídeo com Léa T (2016) 

<https://www.youtube.com/watch?v=BK71N8IVQwU&feature=youtu.be> 
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Figura 9. Campanha He For She em vídeo com Anselmo Vasconcellos (2016) 

<https://www.youtube.com/watch?v=Gp5Uhegl1Hk&feature=youtu.be> 

 

Conceito criativo: a campanha busca convidar o leitor a sair da neutralidade e se juntar a 

luta. Para isso, utiliza o contrate do P&B com o rosa. 

Logo: HeForShe  

Slogan: Eles por Elas. E por todos e todas nós.  

Os artistas envolvidos, figuras muito conhecidas -com o propósito de chamar a atenção do 

público- em sua vida particular são movidos também pelo grande envolvimento com questões 

sociais, o que reforça e concretiza a ideia da campanha. 

A campanha conta com a mesma cartela e disposição de cores em todos os cases. O rosto 

do artista é sempre dividido na metade contendo de um lado a cor rosa e do outro, o P&B; do lado 

rosa (direito do leitor e esquerdo do artista) contém um relato escrito pelo mesmo abordando 

questões como preconceito, igualdade, direitos, luta e envolvimento como se este sempre 

convidasse o leitor a participar do projeto defendido. A escolha por essa disposição pode ter sido 

uma forma de mostrar que essa causa realmente faz parte dos ideais do artista, como forma de dizer 

que este não está na neutralidade; as peças terminam com a frase “Acesse elesporelas.org e assuma 

você também o compromisso por um mundo mais justo para todas e todos nós.”  

Todo texto utilizado na campanha é manuscrito por cada ator, como forma de aproximar e 

personalizar a mensagem. Por um lado, a escolha por tal tipografia dificulta a leitura dando a 

entender que o foco talvez não seja o texto, mas sim o ator em si; por outro, a letra e o tamanho do 

texto acabam por “forçar” o leitor a aproximar-se da imagem, podendo representar uma analogia 

de aproximação à causa.  



409  

 

Nos vídeos da campanha um aspecto interessante é que os convidados leem seus relatos de 

forma a se emocionar com o que dizem e sempre a convidar que o espectador participe. A cor que 

prevalece é o cinza dando maior sobriedade a campanha e um tom de melancolia e dramaticidade 

maiores; a escolha por essa cor busca uma representação real do artista, levando em consideração 

a pessoa e não um possível personagem. O vídeo não contem textos escritos, mantendo o foco no 

artista em si e na mensagem que o mesmo passa oralmente.  

1.2. Campanha e análise  

 

Figura 10. Campanha He For She (2016) 

  

Figura 11. Campanha He For She (2016) 
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Figura 12. Campanha He For She (2016) 

 

No mesmo ano (2016) a ONU lança outra campanha tendo a internet como veículo e 

abordando o tema da cultura da violência e dos estupros coletivos. Diferente da anterior, não utiliza 

artistas em suas peças; usa um discurso exclusivamente verbal, baseado em dados numéricos de 

casos de violência e mantendo as cores oficiais do movimento (rosa e cinza/ preto).  

Outra característica é a pontualidade da campanha na escolha do tema, podendo ser 

entendida como um anúncio de oportunidade por remeter a acontecimentos específicos de dado 

instante.  

1.3 Campanha e análise 
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Figura 13. Campanha He For She com Camila Pitanga (2017) 

 

Figura 14. Campanha He For She com Lucia Xavier (2017) 
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Figura 15. Campanha He For She com Sonia Guajajara (2017) 

 

 No ano de 2017 a ONU, em apoio a Agência 2030 de Desenvolvimento Sustentável, 

desenvolveu uma nova campanha onde volta a apelar para o uso de figuras públicas, porém, dessa 

vez, diferente da campanha de 2016, usa apenas figuras femininas em um projeto que se baseava 

em marcar em uma publicação feita no dia 8 de março, uma mulher que fizesse militante de 

movimentos sociais. 

 Nessa campanha nota-se uma nova identidade visual baseada nas cores branca e lilás e um 

tom mais intimista e descontraído como uma forma de aproximar as mulheres retratadas dos 

espectadores e mostrar uma sororidade (união entre mulheres, baseada na empatia e 

companheirismo).  

Distanciando-se um pouco do objetivo do HeForShe, de aproximar e incluir os homens no 

movimento, esta campanha baseia-se em mulheres que valorizam mulheres, com a ideia de 

descontruir a visão de que estas devem ser inimigas, e reforçar o conceito de todas lutarem juntas 

por seus direitos.  

Considerações finais 
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O trabalho apresentado foi realizado por alunas de Publicidade cuja primeira construção de 

um artigo de análise foi feito aqui, sendo assim, tratou-se de uma ótima oportunidade de 

aprendizado e instrução de um novo olhar crítico. Foi possível aplicar conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, tal como a psicologia das cores para perceber a intenção de mensagem na 

utilização do preto e branco em contraste com o rosa. 

A campanha explicita como o uso de artistas conhecidos influencia na construção visual e 

no impacto gerado por ela, mostrando como é importante conhecer os protagonistas para que seu 

engajamento pessoal com causas sociais não esteja em oposição ao propósito do movimento 

retratado na campanha. 

Com esta análise percebe-se que cada elemento que constrói as peças publicitárias tem uma 

função no ideal da campanha, sendo assim, são escolhidos de forma a complementar a ideia 

principal e incorporar determinados significados subjetivos ao leitor. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar de que forma a memória discursiva cultural e ideológica norte-

americana está presente no musical Hamilton: An American Musical. Para isso, foi escolhida a 

música “My Shot”, a qual será estudada sob a perspectiva das teorias de relações de poder de 

Foucault, das mudanças sociais relacionadas à língua de Fairclough e do mito americano. Dessa 

forma, é possível perceber que diversos dos ideais apresentados na canção ainda continuam vivos 

na memória discursiva americana, comprovando a análise proposta. Conclui-se, então, que as 

teorias utilizadas confirmam a relação entre a obra musical e a perpetuação do mito americano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: memória discursiva; mito americano; ideologia; cultura; Hamilton. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this study is to analyze how culture and ideologies of the American discursive 

memory are shown on Hamilton: An American Musical. To do that, we chose to study the song 

“My Shot” under the perspective of Foucault's theories of power relations, Fairclough's ideas of 

social changes related to language, and the American myth. By doing so, we noticed that many 

ideals remain relevant on the American's discursive memory, proving the analysis’ right. We 

concluded that the theories confirm the relation between the musical and the perpetuation of the 

American myth. 

 

KEY WORDS: discursive memory; American myth; ideology; culture; Hamilton. 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Studying discourse is a challenge, because it is formulated through different perspectives. 

Norman Fairclough, in Discourse and social change (1993), defends the idea that language is 

mailto:camilla.sales@hotmail.com
mailto:izabela.simao@gmail.com
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connected to social and cultural processes, and that everything we say, write and reproduce has 

implications and repercussions. By analyzing what people are perpetuating, we have a unique 

opportunity to understand their historical background, their national identity and the positions of 

power that structures their society. This last element was deeply studied by Foucault, who defends 

that power positions are conserved through something similar as creationist narratives. 

The United States of America – since its foundation – have been repeating, over and over 

again through the centuries, discourses that intend to reinforce some ideals, such as Thomas 

Jefferson’s statement from the Declaration of Independence: “Life, Liberty and the pursuit of 

happiness”. Inspired by John Locke (2018), a British philosopher who believed that the 

government should work for the people; he was an incisive supporter of the revolution on the 

United States.  

We can call it discursive memory, which is tightly connected to the history and culture of 

a nation and shows how permanently people can be marked by these elements. Presidential 

speeches, international laws, propagandas, songs and memes are examples of places we can see 

said unalienable rights echoing. The United States stands for Life, so they will defend their own; 

the United States stands for Liberty, so they will justify war against countries that put their citizens 

into a hostage situation; the United States stands for Happiness, so you can do whatever seems fit 

to accomplish your bliss.  

Considering said manifestations as tools to maintain relations of power, it is possible to see 

Hamilton: An American Musical, not only as a North American tribute to one of its Founding 

Fathers, but also as a reminder of where these people’s ideologies came from.  

The song “My Shot”, object of this study, highlights important aspects that contribute to 

sustain these fundamental memories alive in American history, preserving their national identity. 

We will prove that ideals disseminated during the Revolutionary War were present in their culture 

since colonization and are still alive long after its time. By analyzing the musical’s third song, we 

will use Fairclough’s point of view in defending that social changes can be made through language, 

and Foucault’s perspective of power relations, as well as the American myth, a narrative that if 

repeated becomes an essential part of a people’s identity. 

CONTEXT ON MUSICAL THEATER AND HAMILTON 

Lin-Manuel Miranda wrote Hamilton: An American Musical in the span of six years, based 

on Ron Chernow’s biography of Alexander Hamilton. The Founding Father was born in 

Charlestown, Federation of Saint Kitts and Nevis, in 1757. Miranda describes in “My Shot” some 

difficulties that being born there, at the time, might implicate, such as “See, I never thought I’d 

live past twenty/ Where I come from some get half as many”. Due to this low life expectancy, 
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Hamilton traveled to New York, searching for a better life, in a place where he believed he could 

reach his true potential.  

The origin of musical theater is not clear, but it is believed that it had its first steps on the 

opera scene, though they have different characteristics. According to the Merriam-Webster 

dictionary, Musical (2018) is described as “a film or theatrical production typically of a sentimental 

or humorous nature that consists of musical numbers and dialogue based on a unifying plot”. The 

first play that gets closer to said definition, and further from the operas, is the 1728’s burletta 

(2018) – “a usually entirely musical comic opera popular in England in the latter half of the 18th 

century” – The Beggar’s Opera, written by John Gay with music arrangement by Johann Christoph 

Pepusch, because of its use of popular songs and less dramatic content. 

However, it was only on the 20th century that theater became popular in the United States. 

One of the most important moments for national musicals was the montage of The Wizard of Oz, 

by Frank L. Baum, in 1903. Since then, the appeal of this theatrical genre has grown exponentially, 

becoming a lucrative business and an attractive tourism feature. Currently there are fifty musicals 

running, only on Broadway, and some of the most notorious ones have been there for a very long 

time, like The Phantom of the Opera (30 years, uninterrupted). 

As for Hamilton, its success since 2015 has been escalating quickly, and now the show has 

three permanent locations – New York, Chicago and London –, and a tour that goes all around the 

United States. Its success can be explained by the interesting journey of an underappreciated 

historical figure, but also for the way producers chose to perform it. Its songs are mostly rap, a 

rhythm that helped transform this play into a huge phenomenon across the country and abroad. 

This choice of musical genre, according to Miranda (2009), occurred because he believed that 

Hamilton was the embodiment of Hip Hop, a genre created mainly by black communities of New 

York. It is based on four elements (Araujo, 2018): DJing, graffiti, breakdancing and rapping; the 

last one was originally a way for people to express themselves and talk about social problems. 

Altogether, the Hip Hop turned out to be an artistic expression of resistance for marginalized 

portions of society.  

This act of endurance that shapes Hip Hop can be related to struggles Foucault and 

Fairclough (1993) deal with when studying discourse. According to French philosopher there are 

places from where people can speak; if you are not in the right circle, occupying the right position, 

you are not allowed to talk: so Hip Hop created the space in which oppressed could have a chance 

to express themselves and have their voice heard. Moreover, according to British scholar, the only 

way there could be changes in power structures, in other words, in society itself, would be through 

language. Discourse shapes relations between groups of people; and, by doing so; it put the 

oppressors in a position where they must listen to the demands of the marginalized groups. 



418  

 

Stating that Alexander and Hip Hop had a lot in common aligns Hamilton’s voice with the 

resistance. “I gotta holler just to be heard” exemplify the struggles to find space to talk and people 

that will listen. While creating space for his voice, Alexander fought against the British oppression, 

used his intelligence to elevate his position inside the army and the government, and succeeded. 

Now with the proper context, we move forward with the analysis, which is separated into 

three segments: The Promised Land, Colonial times, and Meritocracy and Militarism. The first one 

shows the ideals that built the United States as well as its image to the rest of the world. The second 

one talks about the reality of the country during its time as a colony and the possible repercussions 

on current American society. The third highlights two strong traces of American culture. 

 

UNITED STATES: THE PROMISED LAND 

Since its beginning, America was portrayed as a land of opportunities. This belief was 

originated with the very first pilgrims that went to America; unwanted in their own country, they 

saw on this New Land a chance to start a new life. “I’m ‘a get a scholarship to King’s College” 

embodies the conviction that, throughout centuries, immigrants from all over the world sought 

space to study, work and live, not just survive in those lands, making the United States a very 

diverse nation.  

In addition, it is important to highlight the fact that this first group of Britain colonizers 

brought a permission by King Charles I to establish a new colony with political and religious 

autonomy. Alongside this consent of their King, they believed to have been selected by God to 

create a new society. This still reverberates in speeches such as “God bless America”, and can be 

found in American sureness about their every action. In Hamilton, for example, in “Foes oppose 

us, we take an honest stand/ We roll like Moses, claimin’ our promised land”, religiosity can be 

seen as a metaphor: not only Moses guided his people free from slavery under the promise of a 

better life, but he also presented the Ten Commandments, which shaped their behaviors. He led 

them to their promised land, Jerusalem, where they could build a new future. The connection made 

by Miranda in his lyrics is that the United States is the American’s Jerusalem; their conviction was, 

and still is, so unbreakable that it spread worldwide. 

At the 21st century, this remains a strong international belief; many refugees and immigrants 

are convinced they will have better life conditions than in their home country, once they reach 

American shores; unfortunately, the current American president does not assume a posture of 

welcoming helpless people in a controlled manner, incentivizing Americans to do the same. 

Instead, he imposed firm laws against immigration, which developed a strong feeling of fear and 

rejections towards those who need shelter.  
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However, while studying the history of this great country, we can notice that this resistance 

of Americans to accept foreigners living in their country is contradictory. Their nation was built 

by and with the help of immigrants – such as Marqui de Lafayette, a Frenchman who fought in the 

Revolutionary War against Great Britain (“I dream of life without a monarchy”, fragment of 

Lafayette’s lines in the song). And Alexander Hamilton, an orphan from the Caribbean that became 

a Founding Father and creator of the National Bank of the United States.  

 

COLONIAL TIMES AND ITS REPERCUSSIONS 

“My shot” introduces Alexander to his new friends who also happen to be revolutionaries. 

While they sing, they share their beliefs – that they were chosen by God to fight this war – and 

wishes for this new nation and themselves (“What are the odds the gods would put us all in one 

spot/ […]/ A bunch of revolutionary manumission abolitionists?/ Give me a position, show me 

where the ammunition is”). That being said, it is necessary to contextualize the colonization and 

the historical factors that led to the American Revolutionary War. 

It is easier to understand the colonization process, when we see it happening in two different 

places: North and South. Pilgrims, as discussed in section United States: The Promised Land, were 

a religious persecuted group who was no longer welcome in England. Once in the new territory, 

they went north and established laws that would guide their lives together, the Mayflower compact. 

They would start over, free from England as much as possible. In South, however, planting 

conditions were different, so it was established slave work.  

England, suffering with overpopulation and an economic crisis, sent unwanted people to 

the New Land – a valuable strategy to the British government. Men wanted to go to America, but 

could not afford the travel, becoming – then – indenturent servants; women and children were sold 

in auctions. It was not a respectable situation, which got even worse when, by 1760, England 

entered the Industrial Revolution and saw in its colonies a way of expanding and nourishing the 

British economy, by keeping them in an unfavorable position: charging abusive taxes, enforcing 

them under unfair commercial trades and using their money for futile purposes. 

These verses represent this hostile situation as well as the discontentment of the colony 

population: “[…] we are meant to be/ A colony that runs independently/ Meanwhile, Britain keeps 

shittin’ on us endlessly/ Essentially, they tax us relentlessly/ Then King George turns around, runs 

a spending spree/ He ain’t ever gonna set his descendants free/ So there will be a revolution in this 

century”. Another evidence of this continuous state of alert is shown in: “You’ve got to be carefully 

taught/ If you talk, you’re gonna get shot”. In other words, Americans were being profoundly 

repressed by a totalitarian government, which explains why they value democracy (“Liberty”) so 

much.  
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As an example, we can see a fragment of Barack Obama’s speech from 2013, when 

announced to the press about his decision to act with military force after a chemical attack on Syria 

(“Life”): “Having made my decision as Commander and Chief, [...] I’m also mindful that I’m the 

president of the world’s oldest constitutional democracy. I’ve long believed that our power is 

rooted not just in our military might, but in our example as a government of the people, by the 

people and for the people”. Nowadays, discourses of the American leaders always tend to indicate 

their interest on the nation’s and the people’s best interest, contrary to the repressive British 

speeches during the Revolutionary War. As an example, a letter (Library of Congress, 208) from 

George III to Lord Sandwich (July 1775) regarding his intentions on how to handle the revolution 

on America: “I am of the opinion that when once these rebels have felt a smart blow, they will 

submit; and no situation can ever change my fixed resolution, either to bring the colonies to due 

obedience to the legislature of the mother country or to cast them off!”. 

It is important to emphasize that the colonials did not necessarily want to be independent 

from Great Britain; they only wished that their requests were listened. (Which brings us back to 

Foucault’s theory of places of discourse and power: colonizers were not listened because they were 

weak; their power was given by Britain). Therefore, once people realized British Government 

would not attend to their demands, the revolutionary voice began to appeal to them (which refers 

to Fairclough’s theory that social changes are made through language and, in order to do so, new 

voices should begging to form a new discourse).  

This situation can be seen during the performance at the musical, when Hamilton’s friends 

decided it was best for the cause if Alexander spoke in public, intending to instigate those who still 

tended to the British side: “Let’s get this guy in front of a crowd”. Insisting that the situation was 

unacceptable, and people should start doing something about it, they sung: “When you’re living 

on your knees, you rise up/ Tell your brother that he’s gotta rise up/ Tell your sister that she's gotta 

rise up/ When are these colonies gonna rise up?”. He was chosen to fight for the cause and put a 

face to it. Until today, someone always represents most revolutions and movements on United 

States: most recently, Emma Gonzales became one of the many young faces that inspired people 

to protest for stricter gun-control laws. 

Before her, Martin Luther King was the spokesperson of the fight for civil rights of black 

people, which is another matter cited by Miranda in his lyrics. The character John Laurens was an 

abolitionist who wished to give black people a more dignified way of living – and fighting –, much 

like Luther King himself: “But we’ll never be truly free/ Until those in bondage have the same 

rights as you and me/ You and I. Do or die. Wait till I sally in/ On a stallion with the first black 

battalion”. A style we can recognize in King’s words in his famous speech “I have a dream”: 
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I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today 

and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American 

dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true 

meaning of its creed: ‘We hold these truths to be self-evident; that all men are 

created equal’.  

 

Not only he built his speech on the same ideal of equality that John Laurens’s lines did, but also 

he directly mentions a passage of the Declaration of Independence that supports his arguments. 

 

MERITOCRACY AND MILITARISM 

This Founding Father was a great representation of some American ideals: knowing that he 

could not throw away his chances, Hamilton adapted to every new situation that was presented to 

him. Studying and preparing himself to be able to earn the spot, he became the right-hand man of 

General George Washington.  

Meritocracy goes way back in the American society – one of the most well-known 

Founding Fathers, Benjamin Franklin, believed in its concept, here are some of his significant 

quotes about the subject: “Energy and persistence conquer all things”, if you continuing believe in 

your goal and invest the necessary dedication, you will have everything you wish for.”, and “Early 

to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.” express that if you have discipline 

and a good disposition to work, you can achieve your purposes. 

Other ideals shown in this song are still present in American society until this very day. For 

example, the militarism: “I will lay down my life if it sets us free/ Eventually, you’ll see my 

ascendancy”, when Hamilton states that fighting the war would be his only way of socially 

ascending. Americans still believe that if they serve and die for their country, they will be 

considered heroes. An U.S. army commercial posted on YouTube on 2018 says: “One day they 

may be asked what they did to make a difference in this world, and they can respond: ‘I became a 

soldier’”. Messages like that are common in military propaganda, along with reminders of how 

much the Army is “important work, but only some are able to do it”. All that brings up the idea 

that being part of the Special Forces is an honor destined only to the bravest, brightest and strongest 

of the nation. The military career is one way of meritocracy – if you work hard enough, you will 

thrive. The American Armed Forces is of such importance for their culture that they even have a 

holiday to honor and remember the soldiers who died in combat – the Memorial Day, celebrated 

on the last Monday of May. During these celebrations, they put American flags and flowers on the 

graves, have parades, and special ceremonies.  
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“I’m joining the rebellion 'cause I know it’s my chance/ To socially advance, instead of 

sewin’ some pants” is another fragment, sung by Hercules Mulligan, a tailor’s apprentice, who – 

alongside Hamilton – merges the military and meritocracy ideals by wanting to join the army to 

get prestige, believing that if he worked hard, he could reach his goals. 

Nowadays, though Americans seem to have divergent opinions about meritocracy, it is still 

possible to see traces of it on society. For example, children are thought, from a very young age, 

that if they intent to get into a respected university and find a job that will make them successful, 

they have to develop as many abilities as possible and get involved in extracurricular activities: 

practicing sports, learning how to play musical instruments and how to speak other languages, as 

well as doing voluntary work. They have to put a lot of effort just to get an opportunity.  

Christine Emba (2016), columnist on The Washington Post, wrote: “Today, however, 

America seems to have settled into an ironic embrace of the meritocratic ideal: that people should 

and do move ahead in life based on their talent and achievement”. Here, she criticizes how the 

American society has not changed much on that matter, still believing in this ideal that does not 

considerate social privileges, for example. 

 

CONCLUSION 

As we could see in this analysis, Lin Manuel-Miranda studied the history of his country. 

Hamilton: An American Musical is, in summary, the life of a man who thrived in the New Lands 

and fought for the independence of a nation that could no longer tolerate to be used and diminished 

by England. The musical is based on meritocracy, historical accuracy and great public appealing 

due to its rhythm. “I am not throwing away my shot” – the chorus of the song – summarizes the 

idea of the show and the values Americans stand for: fight for yourself and your beliefs and make 

the best out of your opportunities will make you successful. 

Fairclough’s social theory of discourse (1993) can be applied to its context, because we 

have a scenario in which speaking and perpetuating a new voice, in this case, the revolutionary 

one, would be extremely important to the American cause. There are other songs that represent 

accurately Foucault studies, according to Fairclough (1993), on maintenance of power and 

struggles inside discourse, such as “You’ll be back”, sang by King George III. Which only 

reinforces the concept of discourse as a war space, where there are always two sides fighting for 

control of power. 

This musical perpetuates and gives a new frame to old beliefs, reestablishing with its public 

the assuredness they carry with themselves about their democracy, national identity and the wars 

they fought into: in all of them, they seek to preserve the values that maintain the United States 

faithful to its essence as a country. The American myth still lives on and people will fight for their 
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rights, because they believe to be protected by God and cannot stand by and watch passively while 

other countries suffer what they experienced in their past. 
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RESUMO 

 
Um mercado em potencial para o mundo publicitário é o da geração de consumidores que estão na 

longevidade, também conhecidos como Baby Boomers e que estão cada vez mais conectados, 

ativos, financeiramente bem-sucedidos e dispostos a comprar, mas que ainda são despercebidos 

pelas grandes marcas. O objetivo do artigo é analisar a demanda de consumo desse segmento 

através da coleta de dados secundários e dados primários com a pesquisa de campo realizada com 

o público alvo, a fim de identificar no mercado as oportunidades de investimento para as marcas 

desses segmentos e indagar como o mercado irá se adequar para atender essa demanda pouco 

explorada atualmente. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: publicidade; consumo; longevidade; mercado; idosos. 

 

 

Introdução 

 

A população acima de 50 anos vem crescendo nos últimos anos, o público da longevidade está 

cada vez mais antenado as novidades de tecnologia e tem um potencial significativo de realizar compras, 

inclusive online. É a geração baby boomer que vem modificado o modo de envelhecer. A “explosão de 

bebês” nascidos no período pós-guerra está muito mais ativa em comparação as gerações idosas 

passadas, presente em cargos de liderança e possuem valores e ideais diferentes das gerações mais 

jovens.  

O objeto de estudo para este artigo é baseado na análise de mercado da geração de longevidade, 

os novos idosos que mantiveram ativamente seus hábitos de lazer, consumo, atividades físicas e está 

conectada a tecnologia após entrarem na fase da “terceira idade”.  Com maior expectativa de vida e 

tranquilidade financeira, o público sênior desponta como uma grande oportunidade para as marcas que 

estão dispostas a investir neste nicho. 

Identificar a representatividade na publicidade percebida por esse público, como forma de 

descobrir se há uma relação de identidade com as marcas que esses consumidores compram e se atendem 

as suas necessidades. 

A problemática desse artigo é esclarecer o poder de consumo desse público que vem sendo 

deixado de lado nos esforços de marketing das marcas, mesmo que, pesquisas apontem que comparados 
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aos mais jovens, os idosos compram mais rápido e com mais frequência, ainda veiculam suas propagandas 

apenas para que o público jovem se identifique. Diante dessas perspectivas, buscar identificar como o 

mercado irá se adequar para a demanda desse público em potencial. 

Para desenvolver esse estudo, serão observadas as propagandas veiculadas voltadas para o 

público idoso e a construção da identidade desse perfil, para identificar a hipótese de que há uma 

evidência de um estereotipo ultrapassado que mostra essa geração de idosos conectados a tecnologia 

como o “tiozão”, por tentar se parecer mais com o jovem, o qual esse público não se identifica. 

A fim de evidenciar a percepção do público alvo sobre as campanhas das marcas que eles 

consomem, será realizada pesquisa de campo para esclarecer as suas necessidades de compra, bem como 

produtos que sejam voltados a eles, através não só das propagandas, mas também no design dos 

produtos. 

O presente artigo será estruturado primeiramente expondo o público alvo, destacando seus 

hábitos, costumes e as mudanças ocorridas no decorrer dos anos, que caracterizam essa nova geração de 

idosos muito mais produtiva. Em segundo ponto, o segmento atuante da terceira idade será analisado, 

evidenciando o potencial e oportunidades encontradas para o meio publicitário, investir e ampliar o 

público das marcas que ainda não estão ligadas a esses consumidores.  

A pesquisa de campo quantitativa realizada com a aplicação de questionário com o público de 

faixa etária entre 50 a 68 anos para constatar as prioridades e desejos desses idosos, será instrumento 

para apontar a percepção desses consumidores sobre a sua longevidade, seus comportamentos e 

expectativas para concluir sobre as oportunidades que esse target, pouco explorado tem a oferecer as 

grandes marcas. 

 

A nova e transformada terceira idade 

 

O envelhecimento é um processo natural que ocorre com toda a população, mais cedo ou mais 

tarde todos irão chegar à fase da maturidade, o que hoje, encontramos em outra realidade. Os idosos 

estão ficando cada vez mais velhos, uma vez que com os avanços da ciência e a procura de uma qualidade 

de vida melhor mudando hábitos de alimentação e prática de exercícios físicos, vem modificando o perfil 

dos idoso. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2050, aproximadamente, serão 

mais de 1 bilhão e 500 milhões de idosos, até 2025 haverá um aumento de 15 vezes do grupo de idosos. 

No Brasil, o número de idosos poderá chegar a 34 milhões. 

A geração Baby Boomer, compõe um grupo de cerca de 78 milhões de pessoas nascidas entre 

1946 e 1964. O termo "Baby Boomer" surgiu como referência às crianças nascidas após os soldados 
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americanos retornarem da guerra aumentando a taxa de natalidade, foi uma “explosão de bebês”. Mais 

do que uma explosão demográfica, essa foi uma transformação cultural. O comportamento desses jovens 

foi base ado na influência da televisão, vivenciaram a mudança no papel das mulheres e dos jovens na 

sociedade. Surgiram os movimentos a favor dos negros e homossexuais, o feminismo e as tribos hippies.  

Segundo o V Estudo Saúde Ativa Gerações (2015) feito pela SulAmérica Saúde, comparando as 

diferentes gerações, identifica a geração Baby Boomer em seus hábitos e costumes em relação ao 

sedentarismo, consumo de álcool e o tabagismo. Essa geração preocupa-se muito mais em ter um 

trabalho fixo do que ser reconhecido pelo potencial de produzir coisas novas.  

A escassez de espaços físicos e ao ar livre para prática de atividades físicas e as horas que as 

pessoas passam imersos nos equipamentos tecnológicos, aumentam os níveis de sedentarismo na 

população, mas ainda assim, as gerações mais velhas estão ficando mais conscientes da importância de 

estarem mais ativos e preocupados com a saúde física, tendo hábito de praticar atividades físicas de uma 

a duas vezes por semana.  

Essa geração é decorrente de uma época em que fumar era um hábito tão comum, que raramente 

encontrava-se alguém não fumante, o que foi muito influenciado na década de 40 a 60 pelos filmes e 

personalidades. Com o avanço das tecnologias, ficou muito mais acessível às informações sobre os males 

que o tabagismo traz a saúde, bem como a importância de levar uma vida saudável, prevenindo doenças 

futuramente. Ainda assim, o consumo de bebidas alcoólicas dessa geração é bem alto, principalmente 

pelo público masculino. 

Uma característica dos Baby Boomers, é adequar-se a novos hábitos e comportamentos com a 

experiência adquirida, com doenças crónicas como o câncer, diabetes, hipertensão, AIDS, entre outras, 

dessa forma são mais conscientes que se algo faz mal para a sua saúde, pode ser substituído por algo que 

traga benefícios a ela. Diferente da geração de seus pais, essa geração está consciente sobre práticas que 

poderão ser prejudicais no seu futuro e quer retardar o processo de envelhecimento. Não irá aceitar uma 

vida reclusa em um lar para idosos, irá à busca de alternativos meios de viver de forma independente, 

continuando o processo de consumo, gerando um mercado significante para as tecnologias e serviços que 

promovam o seu bem-estar e autonomia.   

Atualmente, os idosos estão muito mais conectados e adeptos do uso das tecnologias e da 

internet, possuem smartphone com internet móvel, fazem compras pelos aplicativos, realizam 

pagamentos e transações bancárias e utilizam as redes sociais para se comunicar, como o WhatsApp e o 

Facebook. Segundo estudo realizado pela Nielsen (2015, online), os Baby Boomers são os que mais 

admitem que provavelmente nem mesmo durante as refeições ficam sem tecnologia. As prioridades da 

geração Baby Boomer são em ficar em forma e saudável, passar mais tempo com a família. 
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A renda da terceira idade é fundamental para o sustento de muitas famílias, grande parte provinda 

da aposentadoria. Para 21% dos consumidores, a compra de produtos que não são de necessidades 

básicas aumentou, que chegam até endividar-se para compra desses itens, o que não faziam há alguns 

anos. Mesmo parte de sua renda sendo destinada a gastos com a casa, eles não deixam de consumir itens 

de desejo, como o turismo exclusivo, aparelhos celulares adaptados as suas necessidades e roupas que 

eles realmente se identifiquem.  

 

“...51% dos consumidores da terceira idade afirma que pretende aproveitar a vida junto 

de seus familiares e amigos. Em segundo lugar aparece a vontade de ajudar os filhos, 

deixando-os bem financeiramente (29%), enquanto que na terceira posição vem o desejo 

de viajar e conhecer outros lugares do Brasil (23%)”. (SPC, 2014, online). 

 

Diferente da época em que está na faixa etária dos 18 anos, em que você está buscando sua 

identidade em um processo de aceitação em um grupo, em estar procurando ser igual a todo mundo para 

fazer parte daquele grupo, na longevidade você não precisa mais se encaixar, molda a sua personalidade 

e usa o que te faz bem, o que é melhor para você. 

 

 

 

 

 

O mercado e a longevidade 

 

Com a população ficando mais velha, os idosos tendem a serem objetos de interesse dos 

profissionais de marketing, quando evidenciado o potencial público consumidor, já que se tornaram uma 

faixa etária com um número significativo de indivíduos. 

 

À medida que a população idosa global cresce, seu poder aquisitivo aumenta, já que 

muitos idosos têm mais tempo para fazer compras e gastar. Entre as classes mais 

abastadas, as pessoas estão envelhecendo com mais saúde, renda e acesso à tecnologia. 

E consequentemente, a revelação desse novo nicho de consumidor impacta diretamente 

o mercado da indústria e do varejo. (NIELSEN, 2015, online) 
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Porém, a publicidade tem falhado com esses consumidores, ainda segundo estudos da Nielsen 

(2015, online), 46% acha a propaganda essencial para conhecer as marcas e outros 23% para ter mais 

informações, no entanto, mais da metade (51%) não se sente representado na publicidade, se sentem 

insatisfeitos já que precisam compartilhar produtos e serviços que não foram feitos para eles, mas sim 

para outras faixas etárias.  

O mercado ainda deve-se preocupar ao colocar produtos e serviços específicos para os 

consumidores idosos, porque aumentam as possibilidades de riscos à saúde e a segurança, bem como 

práticas enganosas. 

De acordo com os direitos estipulados no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor 

(Lei Federal nº 8.078/90), o consumidor idoso está assegurado no direito à saúde, transporte, 

atendimento prioritário, trabalho, cultura e lazer, habitação, educação e também está resguardado 

quanto à publicidade e compras. Essas informações foram recentemente abordadas pela Fundação de 

Proteção e Defesa do Consumidor, em uma cartilha de 2017 que apresenta de forma clara e direcionada 

a leitura e entendimento do idoso, que inclusive da instrução de como se garantir em relação ao seu 

consumo e a publicidade enganosa. 

 

A publicidade enganosa (aquela que apresenta informações incorretas ou deixa de 

informar algo essencial sobre o produto ou serviço) é proibida, mas, muitas vezes, 

também é difícil de ser identificada, pois o consumidor só percebe que foi enganado 

depois de comprar. (FUNDAÇÃO PROCON, 2017, p.28).  

 

Além de muitas vezes encontrarmos esse tipo de propaganda no mercado, onde muitas vezes esse 

público é atingido, também acontece uma estereotipação do idoso nos anúncios. “Os profissionais de 

marketing devem ter cuidado com os estereótipos na hora de utilizar a segmentação por idade e ciclo de 

vida. Embora algumas pessoas na casa dos 80 anos se encaixem nos estereótipos ligados á terceira idade, 

outras esquiam e jogam tênis.”, sobretudo entender que nem todas as pessoas da mesma idade estão na 

mesma fase da vida, enquanto alguns estão vendo seus filhos saindo de casa e formando as suas famílias, 

outros ainda estão criando os seus filhos. “Portanto, geralmente, a idade é um indicador inadequado do 

ciclo de vida, da saúde, do status familiar ou no trabalho, das necessidades e do poder de compra da 

pessoa.” (KOTLER, ARMSTRONG, p.211, 2015). 

 

O mundo da pesquisa tem idade de corte nos 50 anos e isso é um erro em um país que 

está mudando tanto! A Europa é um continente velho; o Japão também tem idade 

avançada e os Estados Unidos têm uma relação com a questão da idade muito diferente 
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da brasileira. O Brasil nos anos 50 tinha expectativa de vida de 50 anos. A pessoa morria 

aos 50; hoje, tem perspectiva de quase 80 anos. Isso muda o cenário completamente. Tem 

que mudar a economia, as políticas públicas e a visão do marketing. (NEDER, 2015, online). 

 

 

 

 

Fig. 1: Foto campanha “Rap do desapega” da OLX.        Fig. 2: Moda aos 50 anos  

Fonte: Blog do Ed. (2014, online)                  Fonte: 50 e mais (2017, online) 

 

 

Segundo estudo realizado pela jornalista Marcia Neder dona da empresa Todas as Mulheres e 

pauta de uma entrevista da jornalista para o portal Meio & Mensagem em 2015, onde foi realizada uma 

análise com um grupo de mulheres da terceira idade, identificou que mesmo tendo carreiras profissionais 

estáveis e possuírem renda para consumir, continuam sendo deixadas de lado pelo mercado. O problema 

está no preconceito com a idade, que atinge tanto as mulheres como os homens, que para a mídia, a 

publicidade e as marcas, o público acima de 50 anos não existe.  

Para a jornalista, algumas marcas tentam se inserir nesse nicho com produtos específicos, mas de 

uma forma pouco significante e as agências e a mídia refletem o como a sociedade vê as pessoas dessa 

faixa etária. “Não estão reagindo a isso. Não é só a publicidade, mas ela reflete aquilo que a sociedade 

pensa, como cansei de ouvir por aí. É preciso mudar o paradigma, senão vão ficar para trás.”. Acredita que 

quem investir nesse mercado, tem grande potencial de sucesso porque a muito dinheiro envolvido com 

esses consumidores.  (NEDER, 2015, online). 
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A transição demográfica, marcada pela redução das taxas de mortalidade e de natalidade, 

já é uma realidade que mudado o perfil da população brasileira. Em 2015, a 

população com mais de 60 anos no Brasil, era de 11,9%. Estima-se que em 2050, esse 

número triplique para 30,5% (VEJA, 2017, online). 

 

Com as mudanças no nosso corpo com a idade avançada, os espaços e ambientes tem que ser 

modificados para atenderem as necessidades dos idosos, o que pode levar a transformação no consumo 

e compra de alimentos para esse público, por exemplo. 

 

Essa discriminação em relação aos idosos, com um conjunto de imagens negativas 

associadas à velhice, é fruto da mentalidade pós-moderna, que considera tudo 

descartável, desejos e sensações são líquidos e não duram o tempo necessário para serem 

agarrados com as mãos.   (AFONSO, p.191, 2013). 

 

A sociedade sempre destaca a juventude, onde se deve permanecer jovem para ser associada ao 

belo, essa busca pelo corpo ideal, é uma forma de manter o que foi perdido com o envelhecimento.  

 

“As mudanças que ocorrem no corpo estão relacionadas a alterações na função hormonal, 

no metabolismo energético, o que afeta a necessidade de nutrientes e na perda de massa 

muscular (sarcopenia) e força, levando a problemas de equilíbrio, queda e fraturas.” 

(VEJA, 2017, online) 

 

Essa associação da pessoa idosa com aspectos negativos, em torno de que são pessoas doentes, 

dependentes e que não tem maiores potenciais, leva a criação de campanhas apenas quando são produtos 

relacionados à saúde. 

Segundo pesquisa realizada em 2014, pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), dados 

apontam que os consumidores brasileiros acima de 60 anos têm modificado seus hábitos de consumo, 

estando dispostos a gastar mais, principalmente impulsionados a comprar pelo desejo e não mais apenas 

por produtos de necessidades básicas. Dentre os produtos que eles mais sentem falta no mercado estão 

os artigos de vestuário (20%), seguidos de aparelhos celulares com letras/teclas maiores (12%), locais para 

sair, de dia e à noite, e que sejam frequentados pelo público da terceira idade (9%), turismo exclusivo 

(7%), produtos de beleza (3%) e maquiagem (2%) (SPC, p.8, 2014). 

O público dessa faixa etária gosta de passar o tempo em lojas e supermercados, como suas 

preocupações financeiras com filhos ou com a família já não são tão relevantes, esse consumidor tem uma 
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folga no orçamento e está disposto a gastar se encontrar produtos nos estabelecimentos com preços 

acessíveis, que atendam às suas necessidades, com etiquetas com letras maiores, rótulos fáceis de ler, 

informações nutricionais claras, embalagens fáceis de abrir e também funcionários que estejam dispostos 

e preparados a esclarecer dúvidas sobre os produtos.  

O idoso tem mais recursos financeiros e maior poder de decisão nas compras. Estão dispostos a 

pagar mais por produtos com funções ou desempenho superior. Costumam pagar mais por produtos que 

possa ajudar a ter uma vida mais saudável, como produtos orgânicos e naturais, ricos em proteínas e 

fortificantes. Dentre os itens mais procurados, estão creme de barbear, leite fermentado e sucos prontos.  

Gastam com o turismo, já que não tem mais filhos para cuidar e estão financeiramente bem. 

Apesar de muitos idosos viajarem durante o verão, os hotéis parecem não estar muito preparados para 

recebê-los, faltam quartos adaptados, acessibilidade e programação destinada ao público da terceira 

idade. Compram livros todos os tipos, desde biografias até romances. Na constante procura em ser jovem, 

destina seus ganhos também a tratamentos estéticos e produtos de beleza. Na moda, procuram 

alternativas, já que não encontram muitos produtos aqui que sejam direcionados para a idade deles, 

muitas vezes comprando fora do Brasil, mais baratos e destinados a terceira idade. Necessitam de 

alimentos específicos e apropriados, com baixo de sódio, gorduras, etc. 

Apesar do interesse crescente pelo consumo, muitos deles reclamam justamente da falta de 

produtos em sintonia com o que precisam. “É um descompasso claro: esses consumidores mostram que 

são livres para tomar as próprias decisões de compra e que têm condições financeiras para tal, mas parte 

de suas demandas permanece ignorada.” (SPC, 2014, online). 

 

“Com mais tempo livre, permanecendo mais tempo em casa, muitos consumidores idosos 

estão mais facilmente expostos à publicidade televisiva e impressa; o estado de 

envelhecimento, por suas naturais consequências, torna os idosos dependentes de 

determinados produtos e serviços, o que poderá́ ser visto pelos agentes do mercado de 

consumo como um importante instrumento de marketing; e, por fim, as fragilidades 

decorrentes do processo de envelhecimento dificultam a compreensão exata sobre o 

produto ou serviço que estão adquirindo.” (AFONSO, p.182, 2013). 

 

Falta conhecimento da indústria e do varejo em como atender as expectativas do público quando vão ao 

supermercado, ainda não sabem lidar com as exigências de um público que procura conforto e bem-estar 

para fazer suas compras, tem tempo para comprar e se dispõem a pagar mais por qualidade.  

 

As percepções e expectativas da longevidade 
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Os dados secundários encontrados na elaboração deste artigo, foram obtidos através de 

pesquisas já realizadas com o público da terceira idade até o ano de 2014, com entrevistados a partir dos 

60 anos, ou seja, idosos que já estavam inseridos na terceira idade a pelo menos uma década. 

A fim de identificar a percepção e expectativas da atual geração que está no ingressando na fase 

da longevidade foi utilizada a pesquisa quantitativa para aplicação do questionário, com perguntas 

fechadas e abertas, buscando através das perguntas qualitativas entender os aspectos subjetivos, como 

motivações não explicitas ou até inconscientes a respeito da percepção do consumidor idoso sobre a sua 

identificação com os anúncios publicitários. Já na abordagem quantitativa, buscamos apurar opiniões 

conscientes sobre os principais hábitos e costumes do público da longevidade. 

A abordagem adotada na pesquisa foi a exploratória, pois através das entrevistas realizadas com 

esse target, podemos compreender e esclarecer as suas necessidades e potenciais de consumo para o 

mercado, permitindo um olhar sem estereótipos sobre esses consumidores e a criação de anúncios 

publicitários em que eles se sintam identificados pelas marcas e que sejam efetivamente impactados. 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de questionário aplicado online, com uma amostra de 

10 pessoas dos gêneros masculino e feminino com faixa etária de 50 a 68 anos.  

Dos entrevistados (dois homens e oito mulheres) 60% afirmaram estarem em uma união estável 

ou casados, 30% estão divorciados e 10% são viúvos, o que justifica o fato de um dos motivos de 

preocupação com a sua longevidade ser em relação a família, os entrevistados estão chegando a terceira 

idade com filhos, e em maioria mais de um filho. Apesar de direcionar seus ganhos também as suas 

famílias hoje estão gastando muito mais em produtos que desejam do que unicamente aos gastos de 

manutenção da casa.  

Com o grau de instrução elevado, com ensino superior e até pós-graduação, essa geração inicia a 

terceira idade com uma estabilidade financeira, filhos já criados e que muitas vezes já não dependem da 

renda dos pais. Ainda assim, 60% dos entrevistados estão trabalhando atualmente e os principais fatores 

de preocupação com o futuro da sua longevidade são com a saúde para 90% das pessoas que 

responderam ao questionário e também com a sua independência (50%). A família, a qualidade de vida e 

a segurança tem o mesmo peso para os entrevistados com 40%. Essa preocupação principalmente com a 

saúde, é decorrente de uma geração que acompanhou o desenvolvimento de doenças crônicas na sua 

geração, muitos até acompanharam casos em suas famílias, como o Alzheimer, as debilitações causadas 

pelo AVC, o Parkinson, hipertensão, diabetes, entre outras, ponto que também é apontado pelo público 

da pesquisa, é a sua independência, o que é consequência dessas mudanças que eles acompanharam, 

onde se preocupam se no futuro precisarão ser cuidados por alguém para realizar suas atividades diárias.  
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Apesar de estarem preocupados com a saúde e assim com uma qualidade de vida e mais 

prolongada, nenhum dos entrevistados apontaram preocupações unicamente com o futuro. Buscam uma 

vida mais saudável, porque é uma geração que aprendeu com as suas experiências e procura se adequar 

a elas da melhor forma. 

Os cuidados com a saúde praticados pelos entrevistados estão relacionados a ter uma 

alimentação saudável (80%) e a prática regular de atividades físicas (70%). Práticas essas que podem 

futuramente evitar doenças como estas citadas acima, que já presenciaram e que com o desenvolvimento 

de novos medicamentos e tratamentos, buscam um acompanhamento médico também (50%). Eles vivem 

agora em mundo digital, onde o acesso a informações é incomparável com a das gerações anteriores e 

usam desses meios para beneficiar a sua qualidade de vida. 

As atividades físicas mais praticadas por esses idosos são a ginastica (50%), caminhadas (40%), 

dança ou bailes (30%) e crossfit (10%). Segmentos de marcas que podem ser muito explorados, como 

marcas esportivas de vestuário, acessórios e calçados, com tamanhos diversificados e estilos que esse 

público realmente se sinta identificado. 

 

 

Fig. 1: Gráfico Principais preocupações da longevidade  

Fig. 2: Gráfico Hábitos e costumes da longevidade 

 

Os hábitos de lazer da nova terceira idade, estão muito relacionados com a tecnologia. 60% 

apontaram que assistem a TV aberta. TV fechada e acessa as redes sociais. Ou seja, esse público está 

inserido nos meios mais competitivos para a comunicação, está pronto para receber informações sobre 

os produtos e serviços e ainda assim, os anúncios publicitários não são direcionados a eles.  Ouvir rádio e 

ler revista (50%) estão nas preferências deles, bem como a utilizar a internet para ler notícias (40%).  
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Quando questionados sobre a relevância da tecnologia e os avanços do mundo virtual, 50% acham 

importante estar conectado e familiarizado com os benefícios da modernidade, 40% acham legais os 

benefícios da tecnologia, mas não são muito adeptos e 10% não acham necessário estar inserido nesse 

meio digital. A internet é o principal meio utilizado por eles para procura de informações, onde eles se 

mantem informados (90%). A Tv aberta aparece com 60% de preferência, seguida do rádio com 50%.  

Quando pretendem comprar um produto ou em uma loja que não comprou antes, preferem 

indicações de amigos ou conhecidos (70%) e o Google também é uma ferramenta utilizada por ele para 

buscar lojas online. O público está se adaptando aos avanços da tecnologia e já utiliza os meios digitais 

quando decide realizar compras, o que identifica um espaço em que estão inseridos e com maior potencial 

para serem impactados pela publicidade.  

Por estar em uma faixa etária que raramente é alvo dos esforços de marketing pelas marcas, esse 

público acaba não encontrando no mercado de vestuário, roupas ou calçados que atendam às suas 

necessidades e principalmente, em que sintam representadas pela sua realidade atual. Eles dizem 

encontrar diversidade de peças e modelos diferenciados, porem nem sempre encontram produtos com 

estilos diferentes, ou são direcionados para um público muito jovem ou muito mais velho, deixando claro 

o estereotipo incorreto sobre esses idosos. Apesar da diversidade de vestuário que encontram, uma 

grande dificuldade é a de ter diversidade de tamanhos para essas peças, o que mostra que as marcas não 

estão produzindo nada direcionado para essa faixa etária, e acabam tendo que comprar produtos 

alternativos. 

Uma lista de marcas de diferentes segmentos foi mostrada para os entrevistados, a fim de 

identificar quais dessas marcas costumam consumir. As marcas Havaianas, Boticário e Samsung, com 70% 

das respostas, são as mais consumidas pelo público, mostrando que os segmentos de estética e beleza, 

calçados e de tecnologia tem grande aderência com os idosos e que não destinam seus anúncios para esse 

público. 

 Marcas como a Nike (60%) e Hering (50%) também são marcas consumidas na longevidade, 

presentes também no segmento de roupas esportivas, uma vez que uma característica do perfil 

apresentado durante a entrevista é a de prática de atividades físicas. Algumas marcas de cerveja foram 

citadas pelos entrevistados, sendo a cerveja Heineken a mais consumida entre eles, uma marca premium 

que é identificada pela preferência do público em pagar mais por produtos de melhor qualidade.  

Os novos idosos costumam ir semanalmente a supermercados e no geral são responsáveis pelas 

compras de casa e uma marca desse segmento apontada por 60% dos entrevistados é a Nestlé. Após 

esclarecer um pouco sobre os hábitos de consumo do público idoso, para explorar a percepção desses 

consumidores sobre os anúncios publicitários veiculados atualmente e sobre a sua identificação com as 

marcas. 
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Questionados se recordavam de algum anúncio em que a sua faixa etária tenha sido representada, 

60% afirmaram que não se lembram de nenhum anúncio e entre os 40% que disseram já ter visto algum 

anuncio que o representasse, foi apenas citado os anúncios de empréstimos e de farmácias. 

Dos entrevistados, 80% dizem não se sentirem representados por nenhuma das marcas citadas 

anteriormente ou outras marcas não citadas. “Não, porque normalmente é para o público mais jovem”, 

“Não me sinto atraído por nada que é anunciado. Principalmente pelo bombardeio das operadoras de 

celulares”.  

A longevidade sente que nenhuma marca está realmente preocupada em ter o seu perfil como 

público alvo de seus produtos, não se identifica e muito menos é impulsionado a comprar após ver algum 

anúncio. Apenas 20% das pessoas que responderam ao questionário, afirmam ser estimulados a comprar 

porque se identifica com a propaganda e compra o produto. 40% dizem que compram, mas apenas pelo 

produto e não porque se identificou com o anúncio e os outros 40% não se influenciados, pois os anúncios 

não parecem ser feitos para eles. 

Aprofundando sobre os anúncios que são veiculados pelas marcas, com o público alvo da 

longevidade, ao serem perguntados sobre o conteúdo desses anúncios, 70% das respostas foi de que eles 

não condizem com a sua realidade. Muitas vezes usam versões estereotipadas de pessoas idosas que não 

representam essa nova terceira idade.  

 

 

Fig. 3: O consumo na terceira idade       Fig. 4: Produtos que mais sentem falta 

Fonte: Idoso Saudável (2011, online)       Fonte: SPC Brasil (2016, online) 

 

Fica cada vez mais evidente a insatisfação desses consumidores, que se sentem deixados de lado, 

porque são vistos apenas como consumidores que investem apenas em itens de necessidade básica e para 
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a casa ou família e não como potenciais compradores de produtos apenas para uso pessoal: “Os anúncios 

focam em novos consumidores, que estão em processo de formação”.  

Com o objetivo de evidenciar essas perspectivas dos consumidores, agora em relação ao mercado, 

a pergunta feita para os entrevistados foi se eles acreditam que o mercado está preparado para atender 

as necessidades da nova terceira idade. 50% das pessoas tiveram respostas afirmativas, que sim, o 

mercado está pronto para essa nova demanda. “Acho que até está, mas nunca é prioridade”. A outra 

metade das respostas foi negativa, acreditam que as marcas ainda não estão prontas para atender esse 

público e não parecem estar em um processo de preparação também. 

 

Considerações finais  

A sociedade se desenvolveu criando uma associação a pessoa idosa com aspectos negativos, 

pessoas dependentes, doentes e sem decisão de escolha, sempre valorizando e idolatrando a juventude, 

o belo é ser jovem. A geração Baby Boomer veio para desmistificar esse estereotipo ultrapassado sobre 

os idosos, mostrando que hoje estão cada vez mais ativos. 

O público acima dos 50 anos, tem estabilidade financeira, compra por desejo, pratica atividades 

físicas regularmente, frequenta locais de lazer e está tão conectado ao mundo digital quanto às outras 

gerações.  

O mercado ainda não acordou para o mundo de oportunidades que essa nova longevidade tem a 

oferecer, uma vez que eles não se sentem como principal foco de nenhuma marca ou se sentem 

representadas por elas, as marcas que perceberem essa brecha que os concorrentes têm deixado nesse 

nicho, sem duvidas irá alcançar facilmente esse público. Direcionando suas campanhas a esse perfil bem 

como a produção de itens específicos e necessários para essa terceira idade, certamente o público irá se 

identificar e tornar-se consumidor da marca. 

 Os idosos estão deixando de ser minoria, a perspectiva do aumento de pessoas acima dos 50 anos 

nos próximos anos é significante e todos os segmentos e profissionais devem estar atentos para atender 

essa demanda.  
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RESUMO 

 
Este trabalho foi desenvolvido a partir da análise linguística e sociocultural de um material didático 

de Português Língua Estrangeiro (PLE), com o intuito de avaliar o seu possível uso por alunos e 

professores que não se encontram em um país ou comunidade cuja língua oficial seja a língua 

portuguesa. Foi determinado como alvo desta pesquisa o livro didático (LD) “Fale Português, 

volume 1” (2016), publicado pela Hub Editorial e escrito por Maria Harumi de Ponce, Maria Lucia 

Versa, Silvia Andrade Burim e Susanna Florissi. Nesse contexto, o objetivo foi de verificar como 

o uso de um livro didático facilita o ensino da língua-alvo e permite o acesso a informações 

linguístico-culturais por meio da de atividades e exercícios que tornam o processo de 

ensino/aprendizagem mais viável para professores que lecionam em comunidades e países fora de 

contextos lusófonos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Lusofonia; PLE; Livro Didático. 

 

 

Introdução 

O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de analisar uma das formas da expansão 

lusófona no mundo atual, tema de interesse crescente no ambiente acadêmico. Situando-se 

esta pesquisa no escopo dos Estudos Lusófonos, cabe explicitar que esse espaço lusófono é 

pensado a partir da concepção de lusofonia conforme apontada por Martins (2006, p. 56), 

para quem: 

a lusofonia só poderá entender -se como espaço de cultura. E como espaço de 

cultura, a lusofonia não pode deixar de nos remeter para aquilo que podemos 

chamar o indicador fundamental da realidade antropológica, ou seja, para o 

indicador de humanização, que é o território imaginário de paisagens, tradições e 

língua, que da lusofonia se reclama, e que é enfim o território dos arquétipos 

culturais, um inconsciente colectivo lusófono, um fundo mítico de que se 

alimentam sonhos. 
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Nessa mesma perspectiva, é preciso considerar que adentrar nos estudos lusófonos significa 

considerar os 

[...]  papéis que a língua portuguesa adquire em cada contexto de sua oficialidade 

(refiro -me, aqui, àquela determinada historicamente pelo processo de 

colonização: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné -Bissau, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor -Leste - além da RAEM, Região Administrativa 

Especial de Macau, onde é cooficial até 2049) e nos variados espaços da diáspora 

– compreendendo as particularidades, validando diferenças e considerando as 

semelhanças que, na verdade, arquitetam uma noção de identidade na lusofonia. 

A esse cenário, juntamos vivências que se dão, também, em língua portuguesa. 

Existências que traduzimos numa perspectiva de interação, de troca, de 

intercâmbio cultural, de contato interpessoal, de mecanismos vários de 

interculturalidade, a fim de diminuir os desentendimentos entre os indivíduos e 

entre as diferentes culturas. Brito (2017, p. 1045). 

Além disso, para o escopo pretendido neste trabalho em que se analisa material utilizado 

para o ensino e difusão da língua portuguesa, é importante esclarecer, conforme assevera 

Brito (2017) a necessidade de reformulação na ideia de Lusofonia, para que seja, realmente, 

possível, propondo que seja construída uma “lusofonia adjetivada”: 

A Lusofonia adjetivada como “viável”, como “possível”, como “admissível” 

deve ter sua identidade construída numa dinâmica contínua de respeito, 

conhecimento, reconhecimento e legitimação uns dos outros, em que vamos 

pincelando diferenças e afinidades. Uma Lusofonia só pode ser “legítima”, na 

medida em que perceba os diferentes papéis que a língua portuguesa assume em 

cada localidade, que se construa pela evocação de sons de sotaques vários e que, 

por @m, aponte para uma conceituação desvinculada de egocentrismos e/ ou 

desconfortos que a palavra LUSOFONIA por vezes carrega, em discursos 

retrógrados, por sua identificação com uma centralidade da matriz portuguesa em 

relação aos sete outros países da CPLP, que não faz sentido. A lusofonia 

“autêntica” não tem um centro, mas centros em toda a parte. (BRITO, 2017, p. 

1045) 

Especificamente, este trabalho de investigação volta-se para o exame de material didático 

produzido em países de língua portuguesa (normalmente em Portugal e no Brasil) para 

utilização em contextos em que o português não é oficial. 

Dentre diversas possibilidades disponíveis no mercado editorial, o objeto de estudo escolhido 

para análise e discussão foi o livro didático intitulado “Fale Português”, de autoria das 

professoras Maria Harumi de Ponce, Maria Lucia Versa, Silvia Andrade Burim e Susanna 

Florissi, publicado em 2016, pela HUB Editora. A coleção é composta por 2 volumes, sendo 

analisado neste estudo apenas o volume 1, voltado para Iniciantes e Pré-intermediários. 

As quatro experientes autoras são respeitadas pelo trabalho e dedicação ao ensino de 

português língua estrangeira (PLE), com importantes publicações desde a década de 90 do 
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século passado. São obras como Bem-Vindo! A Língua Portuguesa no Mundo da 

Comunicação (Ponce, Burim, Florissi, 2017, 9ª edição, Hub Editorial), cuja primeira 

publicação foi lançada em 1999 e em seus quase 20 anos de existência obteve a marca 

expressiva de mais de 200 mil exemplares vendidos mundialmente22; ou a obra Como Está O 

Seu Português? Gramática Para O Estudante De Português Como Língua Estrangeira 

(Ponce, 2014, 1ª edição, Hub Editorial); ou, ainda, a série Vamos Falar Português! 1 – Ensino 

de Português do Brasil como Língua de Herança (Florissi, 2014, 1ª Edição, Hub Editorial) – 

todas amplamente conhecidas e largamente utilizadas, no Brasil e no exterior. 

 

Justificativa 

 A escolha de “Fale Português” para corpus deste estudo deu-se por ser esta a obra mais 

recentemente publicada pelas autoras e por, principalmente, apresentar uma proposta 

diferenciada no tocante à apresentação do material – enquanto o principal livro do aluno é 

impresso, todos os outros materiais veiculados a ele são apresentados em formato digital, 

acessível por uma senha web. Essa inovação metodológica pode ser um fator muito positivo, 

considerando, em especial, aqueles alunos que não têm acesso a falantes da língua-alvo em 

sua vida cotidiana. Outro fator de importância sobre matérias em nuvem é o baixo custo, 

oferecendo acesso garantido pela aquisição do material inicial, sem a cobrança de qualquer 

outra taxa adicional.  

Um outro atrativo deste material de ensino é a reputação da editora responsável pela sua 

publicação. A Hub Editorial é uma empresa internacional reconhecida por sua qualidade 

superior em materiais de ensino de línguas estrangeiras, principalmente o inglês. Seu 

investimento no universo brasileiro de livros didáticos é recente, porém muito aguardado, 

pois sua presença no mercado internacional o coloca como concorrente de grandes editoras 

britânicas e espanholas de livros paradidáticos. Hoje, seu acervo inclui não somente os 

materiais didáticos de PLE, mas foi a primeira editora a publicar livros paradidáticos de 

leitura facilitada em português, para diversos níveis de conhecimento linguístico, todos 

utilizando a variedade brasileira do português e todos releituras de autores nacionais. 

                                                           
22 Dados obtidos pelo site da editora Hub Editorial, acessível em: 

<http://www.hubeditorial.com.br/site/catalogo/portugues-como-lingua-estrangeira/sinopse/bem-vindo--

%E2%80%93-livro-do-professor/14> Último acesso: 07 Jul. 2018. 
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Destacam-se entre eles A Carteira (Machado de Assis), O homem que sabia javanês (Lima 

Barreto) e A dança dos ossos (Bernardo Guimarães).  

Por fim, “Fale Português” oferece um diferencial linguístico significativo para a difusão da 

cultura brasileira, pois ele trabalha específica e unicamente com a variedade brasileira do 

português, o qual implica que a cultura a que os alunos serão expostos será exclusivamente 

a brasileira, o que facilita a análise sociocultural do conteúdo. Adota-se por cultura a 

definição elaborada por Mendes (2015):  

Entende-se por cultura a dimensão mais ampla da experiência humana, ou seja, 

ela é produto de tudo o que sentimos, fazemos e produzimos ao vivermos em 

sociedade, o que inclui as nossas crenças, tradições, práticas, artefatos [...]. (p. 

94)  

Essa importância à cultura é um destaque que Florissi aponta em um vídeo promocional 

divulgado pela editora antes do lançamento do livro, em 2016. Nele, a autora reitera ser a 

cultura parte integral do processo ensino/aprendizagem de qualquer Língua Estrangeira 

(LE), assinalando como um dos pontos altos da obra, especificamente, o fato de que o usuário 

nela encontra forte ligação entre língua/cultura. Este aspecto ressaltado por Florissi acaba 

por responder a críticas feitas a diversos materiais de PLE publicados no Brasil pela extrema 

falta de apresentações e de contextualizações culturais – coadunando-se à posição de Mendes 

(2010): 

Quanto aos materiais didáticos produzidos de acordo com uma perspectiva 

cultural/intercultural, além de não estarem disponíveis no mercado, também não 

são bem recebidos por parte das editoras, que não se arriscam em publicar 

materiais que fujam à receita tradicional de sucesso da indústria de livros de 

língua estrangeira, os quais são centrados nos aspectos formais da língua e nas 

amostras de linguagem descontextualizadas, salvo raras exceções. (Mendes, 

2010, p. 59) 

Dentre todos os recursos para o processo de ensino-aprendizado, o Livro Didático (LD) foi 

escolhido para análise pois é o instrumento ainda mais utilizado no ensino de LE, porque, 

como Dias assinala, “para uma grande maioria de alunos e professores, o LD é o material 

essencial por meio do qual se estabelecem as interlocuções professor/aluno e o conteúdo 

disciplinar” (2009, p. 199). Independentemente da língua ensinada ou do espaço em que 

ocorrem as aulas, o LD mantém seu predomínio no espaço da sala de aula.  

 

Objetivos 
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Para viabilizar a pesquisa, partiu-se, de início, de uma análise visual dos materiais digitais e 

impressos e do exame acerca da maneira que as informações (verbais e imagéticas) são 

disponibilizadas. Em seguida, iniciou-se um estudo das formas pelas quais as modalidades 

formal e informal da língua portuguesa são apresentadas no volume aqui selecionado. A 

partir disso, procedeu-se à análise dos tipos de atividades nele propostas, a fim de que a 

fixação de cada tipo de estrutura ocorresse por parte dos estudantes, verificando em que 

medida essas se relacionam com o uso efetivo da língua, considerando algumas das variações 

na norma do português brasileiro. Um levantamento também foi feito no Manual do 

Professor, a fim de: a) relacionar o que é proposto como aprofundamento do conteúdo do 

livro do aluno com o que é, de fato, apresentado no livro do aluno; b) verificar se as atividades 

propostas no Manual do Professor facilitam o trabalho docente quanto ao uso do material 

em sala de aula de português para estrangeiros.  

 

“Fale Português” em análise 

Antes de iniciar a análise do livro “Fale Português 1”, fez-se necessário definir alguns termos 

a serem utilizados. A primeira distinção a ser feita é a diferença entre aquisição e 

aprendizagem de uma língua. Como argumenta Krashen (2003), a primeira se dá a partir de 

um processo natural pelo contato com a língua alvo, geralmente o aprendiz não está ciente 

da aquisição dessa nova língua; a segunda é possível somente por um esforço explícito e 

focado em aprender uma língua.  

A aquisição de uma língua é um processo do subconsciente; os que adquirem uma 

língua geralmente não são cientes do fato de que estão adquirindo uma língua, 

mas somente percebem o fato de estarem utilizando a língua para se 

comunicarem. [...] Outras maneiras de descrever aquisição inclui o aprendizado 

implícito, aprendizado informal e aprendizado natural. [...] A segunda maneira de 

desenvolver competência em uma segunda língua é pelo aprendizado de línguas. 

(Krashen, 2003, p.1, tradução nossa.)23 

Paralelamente, a distinção entre os ensinos de língua estrangeira (LE) e segunda língua (L2) 

também foi levada em consideração. Como descrito por Leffa (1988): 

[...] temos o estudo de uma segunda língua no caso em que a língua estudada é 

usada fora da sala de aula da comunidade em que vive o aluno (exemplo: situação 

                                                           
23 Language acquisition is a subconscious process; language acquirers are not usually aware of the fact 
that they are acquiring language, but are only aware of the fact that they are using the language for 
communication. [...] Other ways of describing acquisition include implicit learning, informal learning, and 
natural learning. [...] The second way to develop competence in a second language is by language learning. 
(KRASHEN, 2003, p.1) 
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do aluno brasileiro que foi estudar francês na França). Temos língua estrangeira 

quando a comunidade não usa a língua estudada na sala de aula (exemplo: 

situação do aluno que estuda inglês no Brasil). (p. 212-213) 

Assim sendo, a língua portuguesa estudada em um país ou região cuja língua local é o 

português e por alunos estrangeiros é classificada como português segunda língua (PL2), 

enquanto que a língua portuguesa estudada em uma região ou país cuja língua oficial não é 

a língua portuguesa é considerada simplesmente português língua estrangeira (PLE). Neste 

trabalho, não foram levadas em consideração outras modalidades do processo de ensino-

aprendizagem de língua portuguesa, uma vez que se optou pelo exame de material que 

levasse em conta sua aplicabilidade em um contexto de aprendizagem fora do ambiente de 

oficialidade lusófona. 

Outra necessidade foi a delimitação dos pré-requisitos básicos para um material de ensino 

de línguas estrangeiras. Alunos precisam entrar em contato com diversos aspectos da língua 

e a eles ser oferecida a oportunidade de utilizar várias formas de interação linguística, em 

contexto real, procurando uma aprendizagem completa. Dias (2009) apresenta essa 

proximidade com as situações cotidianas, como ponto fundamental para uma aprendizagem 

completa:  

Tendo por base a visão sociointeracional de linguagem e de aprendizagem, os 

quatro conteúdos básicos (ler, escrever, ouvir e falar) devem ser explorados em 

situações reais de contextualização de modo que o aluno possa construir/produzir 

sentidos de maneira autêntica.” (p. 207) 

Com esses aspectos considerados, para sua realização, esta pesquisa foi dividida em duas 

partes principais: 1. o estudo do material do aluno; e 2. a comparação desse material com o 

que é apresentado no manual do professor. Ressalte-se que o presente estudo levou em 

consideração o material impresso e os documentos disponibilizados em versão digital.  

O acesso ao material digital é feito por um código disponibilizado no verso da capa do livro, 

que permite o acesso de um ano ao detentor da senha web. Enquanto isso pode não afetar 

todos os aspectos da aprendizagem, pois os exercícios são disponibilizados em formato PNG 

e facilmente arquivados pelo usuário, os áudios estão disponíveis somente online e não há 

como baixá-los para um computador pessoal. Essa vida-útil de um ano é uma convenção 

estabelecida pelas grandes editoras internacionais, mas ela traz complicações tanto para 

alunos quanto para professores: este material digital deve ser utilizado dentro de um ano e 

após este tempo não haverá mais possibilidade de utilização dos recursos extras; a maioria 

dos alunos que adotarem este material deverá ser capaz de consumi-lo no período de um ano; 
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os materiais disponibilizados na nuvem não são parte integrante do material impresso, mas 

surgem como um bônus acessível por um tempo determinado, se houver interesse; 

professores terão de 1) comprar um novo LD a cada ano para continuar com acesso aos 

recursos para preparo de suas aula ou 2) depender do acesso de seus alunos para o uso desses 

recursos durante o preparo e a ministração de aulas.  

Ao entrar com a senha na página disponibilizada no site da editora, nota-se clara 

preocupação em apresentar o conteúdo de forma simples, direta e acessível para todos os 

usuários. Há, na parte superior da página, uma lista das diferentes opções de estudo 

apresentada pelo material em versão digital, todas com hyperlink para que o aluno acesse. 

Elas são: Áudio Brasil, Áudio Completo, Leia Mais, Mais Exercícios, Mais Gramática, 

Manual do Professor, Pronúncia e Ortografia, Respostas aos Exercícios, Transcrição dos 

Áudios, Verbos e Vocabulário. Todas as categorias oferecem a mesma divisão que o material 

impresso e seguem o mesmo roteiro linguístico/cultural. 

Mais uma vez merecem destaque os áudios neste material digital. A HUB editorial não é 

inovadora em apresentar os áudios de seus materiais via acesso nas nuvens, e Fale Português 

não é o primeiro material da editora com áudio nas nuvens, porém este material oferece um 

diferencial significativo para o aluno de língua estrangeira, sendo apresentado com 

representações de sotaques vários. O áudio é oferecido em duas variedades, ilustrando 

diferentes sotaques: a primeira apresenta-se na norma brasileira do português; a segunda 

recorre a vozes de estrangeiros com pronúncias influenciadas por diversas línguas. Esse 

modelo de áudio tem a possibilidade de mostrar ao aluno de língua estrangeira que não há 

problema na compreensão de sua pronúncia específica e que alunos de uma LE não são 

obrigados a apresentar uma pronúncia idêntica a um nativo dessa língua (mesmo porque é 

fundamental a manutenção da identidade linguística dos indivíduos). Ao mesmo tempo, a 

apresentação do áudio com pronúncias variáveis permite que o aluno treine a compreensão 

auditiva, tal qual a vivência cotidiana exigirá.  

Apesar desse relevante diferencial didático, os outros recursos apresentados no site da 

editora não demonstram um formato inovador; por exemplo, nas páginas de gramática, 

vocabulário e verbos, os conteúdos são apresentados em formato de tabelas, com algumas 

poucas exceções na parte de vocabulário. 
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As páginas são apresentadas de forma a serem utilizadas somente como recursos de 

referências. Na parte dedicada aos verbos, por exemplo, as ‘cartilhas’ de cada unidade 

somente apresentam uma listagem de palavras, divididas em ordem alfabética e com uma 

separação entre regulares e irregulares. Não há nenhuma explicação, nem sequer de qual 

seja a irregularidade específica de cada um dos verbos destacados; não há exemplos de uso 

ou de regência de algum. Essa carência de explicação de uso pragmático desses verbos faz 

com que essas listas tenham utilidade limitada. Apesar disso, se, por um lado, tem o aspecto 

positivo de levar o aluno a ter que pesquisar e a estudar mais por si mesmo a língua e seus 

usos; por outro lado, não apresenta um formato que desperte muita curiosidade, pois, como 

afirma Silva, “se o livro didático for interessante para os aprendentes ou ainda se o professor 

conseguir torná-lo interessante, a autonomização ocorrerá. ” (2009, p. 76).  

Quanto à resolução das atividades, tanto de gramática quanto dos exercícios gerais, deverá 

o estudante responder em um caderno ou imprimir uma cópia, pois a plataforma não permite 

o preenchimento online (uma vez que não há aproveitamento tecnológico além do 

armazenamento em nuvem) e, no livro impresso, a qualidade do papel escolhido para o 

material impresso também não favorece a escrita (trata-se de papel couchê brilhante, em 

cores fortes).  

O fato de o material oferecer recursos digitais com a mesma aparência de um livro físico 

revela que poderia haver um melhor aproveitamento do recurso oferecido pelo meio de 

veiculação do material. A concepção do projeto gráfico de editoração impressa e o 

desenvolvimento digital da plataforma criam a expectativa de modernização do material 

didático; porém, a execução demonstra que, de fato, não há uma utilização satisfatória dos 

recursos que o ciberespaço oferece, como a interatividade ou o aproveitamento de linguagens 

como Flash ou C++. Essas linguagens possibilitariam, por exemplo, a proposta de atividades 

multidimensionais e até mesmo interdisciplinares, as quais poderiam apresentar um atrativo 

para as novas gerações que trabalham com o mundo digital em escala cada vez maior que as 

gerações anteriores. O oferecimento de conteúdo digital parece ser pensado para 

aprendentes mais jovens que utilizam do espaço virtual normalmente. Atualmente, contudo, 

recursos digitais que não levarem em conta o contexto atual do uso cibernético, correm o 

risco de não alcançar o número de usuários cujo conteúdo didático teria a capacidade de 

atingir. 
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Como Dias (2009, pp.208-209) aponta ao analisar materiais didáticos focados em alunos em 

fase escolar, um material precisa ser atrativo para seus alunos, posto que, se não houver 

atratividade, o aluno se cansará e não terá um bom desempenho como aprendiz. Isso pode e 

deve ser aplicado para a criação de materiais impressos e digitais de PLE também: um aluno 

que não é cativado pelo trabalho gráfico do livro, ou do site que utiliza, é um aluno que terá 

mais facilidade em perder o interesse por aquele estudo, ainda mais se o aprendente não 

estiver inserido em uma comunidade de sua língua-alvo. 

Ao voltarmos o olhar para o material impresso, encontra-se outro deslize gráfico. As páginas, 

por serem em papel couchê brilhante, como citado anteriormente, dificultam não só a 

visibilidade, pois refletem a luz de qualquer ambiente, mas também não permitem o uso de 

lápis e borracha, ferramentas imprescindíveis para os estudantes. Em uma tentativa de 

apresentar um visual mais chamativo e instigante aos alunos, com o recurso a fundos 

coloridos, que se modificam de unidade para unidade, as páginas se tornam cansativas, se 

focalizadas por períodos prolongados. Cabe dizer, no entanto, que o recurso das cores tem 

um papel identificador importante, pois as cores são iguais, capítulo a capítulo, nos materiais 

impresso e digital, auxiliando alunos e professores a manterem-se alinhados a uma dada 

unidade de estudo. 

Com referência às unidades de estudo, estas são divididas tematicamente, apresentando grau 

de dificuldade crescente ao longo do LD. A questão que se coloca neste ponto seria: qual o 

padrão de dificuldade e nivelamento utilizado? O livro é auto nivelado ‘Iniciante e Pré-

Intermediário’, porém não menciona qual o parâmetro utilizado para ser designado como 

tal. Esse questionamento é feito, pois as atividades propostas logo no início do material 

requerem do aluno iniciante uma capacidade linguística mais avançada que o termo 

‘iniciante’ propõe. Por exemplo, na segunda página da primeira unidade, após demonstrar 

algumas formas diferentes de perguntar informações básicas sobre alguma pessoa, propõe-

se que se escreva um parágrafo sobre um colega de sala que o aluno deverá ter entrevistado.  

Em compensação, ao apresentar os pronomes pessoais, não são apresentadas as formas “TU” 

e “VÓS” para referir-se à segunda pessoa do singular e do plural, apontando-se o uso dos 

pronomes de tratamento “VOCÊ” e “VOCÊS” - formas de uso consagrado, especialmente 

na modalidade oral, do português brasileiro. Melhor? Além disso, demonstra em todo o 

material as formas em que os pronomes podem ser omitidos ao falar uma frase, 

demonstrando um uso linguístico mais coloquial. De fato, a obra apresenta também algumas 
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formas alternativas para certas conjugações, como, por exemplo, na página 80 ao destacar o 

uso do futuro do pretérito, apontando que no uso da terceira pessoa do plural existem duas 

possibilidades de conjugação: iríamos (convencional) e íamos (coloquial). Essa apresentação 

diferenciada é um destaque dos ideais discursados pela pesquisadora Dell’Isola quando trata 

dos diferentes tipos de texto a que o aluno de PLE deveria ser exposto. A autora lembra que 

“seria muito útil que ele entrasse em contato com o texto que (...) é um produto social 

pertencente a determinados e diferentes domínios discursivos.” (2009, p. 101) 

Essa apresentação das formas coloquiais são verdadeiros destaques para um material que se 

diz interessado em apresentar a cultura brasileira junto à língua. É sempre importante 

lembrar que quando se trata de língua e cultura, “a cultura não está antes nem depois da 

língua, nem uma dentro da outra, elas estão no mesmo lugar.” (Mendes, 2015, p. 87)  

O texto é permeado de fatos culturais de todo o país. Esse conteúdo cultural é o mais precioso 

deste material, pois ele é o que auxilia o LD apresentar atividades diversas e textos que 

interlaçam a gramática tradicional. As unidades todas possuem textos adaptados de diversas 

páginas da internet de jornais e institutos de pesquisa, entre outros, dos mais diversos 

assuntos relacionados ao Brasil e aos brasileiros: a felicidade do nordestino; o natal em 

gramado, festas juninas, as belezas naturais do maranhão, entre muitas outras. Os alunos 

são apresentados um Brasil bonito e diversificado ao aprender as formas diferentes de 

comunicação e escutar os sotaques do país.  

Enquanto não há aspectos inovadores nas próprias atividades de fixação, existe uma 

variedade imensa das mesmas.  Essa possibilidade de conectar a língua ao povo que a fala é 

o que torna este material prazeroso e demonstra um cuidado com as diferentes formas de 

aprendizagem que existe. Dentre materiais didáticos diversos, é possível encontrar atividades 

semelhantes, mas o uso aqui é interessante, pois traz a cultura não somente da língua-alvo, 

mas a do próprio aluno muitas vezes. Dois tipos de atividades utilizadas pelo livro que 

merecem destaque são: as entrevistas propostas entre os grupos de alunos e as propostas de 

textos para serem redigidos.  

A primeira apresenta aos alunos oportunidades de vivenciar a língua entre si, para que 

possam brincar com os conceitos e as expressões novas. Em um ambiente de aprendizagem 

isso é importantíssimo para que haja uma compreensão e internalização das novas estruturas 

e informações. O aluno que não tem acesso a falantes nativos da língua-alvo em seu dia a dia 
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precisa de momentos durante as aulas para que possa experimentar diferentes situações 

nessa língua. O LD bem preparado precisa apresentar oportunidades para essa 

experimentação, bem como aponta Dell’Isola (2009):  

Por isso, por importante que esse material ofereça plenas condições para o 

aprendizado da língua alvo por meio de atividades que viabilizem a construção 

de sentido de modo que o aluno possa se familiarizar com textos que circulam em 

diversos cenários onde essa língua é falada e possa explorá-las. (p. 102) 

 A segunda, os textos a serem escritos pelos alunos, é outra forma que possibilita a 

utilização da língua-alvo em situação verossímil. Uma unidade que se destaca em uso de 

gêneros textuais diferentes para praticar sentidos e situações reais é a unidade 4, que 

apresenta exemplos e logo pede para o aluno reproduzir suas próprias resenhas de filmes e 

trechos de diários. Um trabalho voltado para o uso de “gêneros textuais certamente favorece 

o desenvolvimento de habilidades de leitura, compreensão auditiva e produção de textos 

orais e escritos na língua alvo.” (Dell’Isola, 2009, pp. 99-100) 

O último passo da pesquisa foi fazer breve análise do manual do professor, neste caso, 

acessível unicamente pelo endereço digital da editora HUB. Diferentemente de todos os 

outros materiais disponíveis no mesmo endereço, o manual do professor é o único documento 

sem restrição de acesso. Qualquer pessoa que acessar o site da editora a ele terá acesso, sem 

a necessidade de uma senha específica.  

Para este olhar analítico, recorreu-se às ideias de Dias (2009), que pressupõem que um 

adequado material para professores deve apresentar não somente uma listagem de respostas 

para o livro do aluno, mas também deve conter um auxílio o mais completo possível para o 

preparo das aulas:   

Em relação a este recurso didático indispensável, o professor de LE deve analisar 

se ele apresenta de maneira clara a fundamentação teórico-metodológica na qual 

se apoiam as atividades propostas para o processo de aprendizagem. A visão de 

linguagem e a de aprendizagem devem estar explicitadas com clareza, assim 

como os objetivos do LD como um todo e os de suas unidades e/ou módulos. O 

princípio organizador do LD deve estar claramente explicado, assim como os 

eixos articuladores das várias unidades e/ou módulos (por temas, gêneros ou 

projetos educacionais, por exemplo). Deve também verificar se há uma relação 

de coerência entre a fundamentação apresentada e as atividades de aprendizagem 

e os projetos educacionais propostos para o ensino. O Manual do Professor deve 

também trazer sugestões de como trabalhar as várias atividades, não se limitando 

a ser um banco de respostas certas. (pp. 220-221)  

Tendo em vista que este LD foi analisado com uma perspectiva do possível uso por alunos e 

professores que não desfrutam de um convívio em comunidade de língua portuguesa, notou-
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se a necessidade de que o manual do professor oferecesse mais elementos, mais detalhes, para 

auxiliar o trabalho docente. Não se trata de questão de remover as possibilidades didáticas 

individuais que um professor teria em cada aula, mas sim de abrir um leque de diferentes 

sugestões e caminhos para a aplicação de um mesmo roteiro, já que cada LD é pensado e 

elaborado com estratégias de ensino específicas. Almeida Filho (2013) ressalta a importância 

de escrever um manual para professores que auxilie, de fato, no preparo de suas aulas: 

Dizemos que uma das quatro materialidades do ensino de línguas é ‘escrever 

materiais’ ou ‘adotar’ materiais prontos para o ensino. Escrever sugere elaborar 

conscientemente e com autoria um roteiro por escrito do que deve ser feito pelos 

professores investidos da função de dar vida a atividades ou experiências na 

língua-alvo desejada pelos aprendentes nos grupos formados em classes coletivas 

ou em aulas particulares. (p. 14) 

A partir dessa perspectiva, realizou-se um levantamento das informações apresentadas 

nestas páginas dedicadas aos professores usuários do LD, material disponibilizado junto a 

outros recursos apresentados com a senha web (apesar de, como mencionado, ser acessível 

também sem essa senha). Da mesma forma que os recursos para as aulas, o manual do 

professor é composto por imagens no formato PNG, que podem ser arquivadas para uso 

offline. O manual oferece a mesma organização de unidades, fazendo uso dos mesmos 

recursos gráficos encontrados no do aluno. No início de cada unidade são apresentadas 

quatro categorias de resumos: Agora você já sabe, Tópicos Gramaticais, Bem Brasileiro 

(Temas Culturais), Na Nuvem (material digital). As primeiras três listas estão escritas em 

letras pequenas e em itálico, dificultando a leitura e compreensão do texto.  

Após os resumos, há uma série de sugestões visando ao melhor aproveitamento das aulas. A 

divisão adotada para facilitar a integração do manual do professor é simples: as páginas do 

LD. Cada seção de sugestões e explicações é colocada abaixo de uma sinalização da página, 

ou páginas, a qual se refere. Assim sendo, não há informações para cada um dos exercícios e 

atividades apresentados no livro do aluno.  

Este não é um material que traga respostas para o livro do aluno, pois todas as respostas 

estão disponibilizadas no próprio site em uma outra aba. Isso é um fator interessante, pois 

demonstra uma visão de que o professor não é detentor somente de respostas certas, mas 

ajuda criar a visão de um professor facilitador de aprendizagem. 

 

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



451  

 

A vontade de aprender outra língua está, naturalmente, conectada à vontade de se comunicar 

por meio dela e de seus recursos. Não há comunicação sem indivíduos e sem interação social 

e é imprescindível que isso seja levado em consideração quando se projeta o ambiente para 

ensino de PLE. Desse modo, para que um aluno aprenda a utilizar a língua, é sempre 

necessário que ele tenha um espaço controlado para que possa praticá-la com correção nos 

devidos momentos e com a consciência da adequação linguística, que só o uso contextual 

oferece. Por isso, a criação de materiais didáticos cada vez mais bem elaborados se faz 

necessário. Bem como aponta Dell’Isola (2009): 

A vida social contemporânea requer que as pessoas desenvolvam habilidades 

comunicativas que as capacitem a interagir de maneira crítica e participativa no 

mundo. (...) Para o desenvolvimento dessas habilidades, reconhecemos a 

necessidade de investir em perspectivas educacionais relativas à linguagem e ao 

seu uso em uma variedade de contextos específicos.” (p. 99) 

 A elaboração de material didático precisa levar em conta as formas diferentes de 

interação e de uso da língua-alvo, proporcionando, por exemplo, a realização de exercícios e 

de atividades que possibilitem o aprimoramento do uso linguístico dos indivíduos em 

situações concretas. Materiais didáticos não são capazes de oferecer uma vivência real de 

aplicação de uma língua; entretanto, devem procurar o máximo de aproximação com 

situações cotidianas e verossímeis, que os usuários enfrentariam com essa nova língua.  Nas 

palavras de Moura (2010): 

Se compreendido e utilizado adequadamente, o livro apresenta uma ferramenta 

de apoio, uma base tanto para o aluno quanto para o professor. Daí a importância 

de haver livros cada vez mais condizentes com o público a que se destinam. (p. 

161) 

Pela perspectiva de um aluno que nunca vivenciou a língua portuguesa em seu dia a dia, que 

não tem acesso fácil a informações de cultura estrangeira, este LD traz uma abordagem 

viável para seu bom aproveitamento, reforçando a afirmação de que não é suficiente trazer 

informações linguísticas única e exclusivamente, pois os alunos precisam ser expostos às 

culturas integrantes dessa língua cujo uso é tão almejado.  

A presença de conteúdo bem elaborado em um LD não isenta – e nem substitui -  a 

necessidade do professor de LE de seu trabalho de prática docente consciente e preocupado 

com o processo de ensino-aprendizagem. Como aponta Paiva (2009), “espera-se, também, 

que o professor seja capaz de adaptar e complementar o livro adotado e, até mesmo, de 

produzir material didático para seu contexto específico.” (p. 53) Todo professor precisa 

recorrer aos materiais disponíveis ao seu alcance, pois a gama de possibilidades oferecidas 
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pela internet permite criar um acervo linguístico-cultural que beneficiará não somente a seus 

alunos, mas a ele próprio também. No entanto, o professor deve revestir-se de autonomia 

docente (na linha do que propõe Paulo Freire), atuando como verdadeiro agente de 

transformação. Para isso, deve ter consciência da importância do seu papel como mediador 

do processo de ensino-aprendizagem, não sendo refém de materiais prontos, mas deles 

partindo para uma utilização contextualizada e eficiente.  Como assinala Paiva (2005) a 

respeito do trabalho docente: 

[...] ser autônomo é, entre outras coisas, buscar melhorar seus conhecimentos por 

conta própria; ser curioso, sempre se atualizando; buscar alternativas para sua sala 

de aula; desenvolver seu próprio material; ser capaz de tomar decisões perante o 

ensino de sua área e não ficar preso ao livro; decidir o que e como fazer; e utilizar 

recursos para desenvolver tanto o próprio conhecimento quanto o do aluno.” 

(Paiva, 2005, pp. 7-8) 

Não existe um material perfeito para todo aluno nem para toda a situação de ensino-

aprendizagem, mas existem materiais mais apropriados para que esse processo tenha mais 

chances de ser efetivo. A apresentação de situações reais, de exemplos coloquiais e usuais da 

língua, de exercícios que trabalhem com diferentes tipos de aprendizagem e a presença 

constante de referências culturais torna um material de ensino de Língua Estrangeira não 

somente mais prazeroso para o aprendente, mas faz dele um material que tenha mais sucesso 

em sua proposta. Fale Português pode, nesta edição, ainda não explorar todas as 

possibilidades que uma plataforma cibernética pode oferecer num trabalho conjugado com 

o seu material impresso; no entanto, a concepção metodológica e pedagógica da obra ganha 

na qualidade conteudística, fazendo muito bom proveito de informações socioculturais para 

criar um panorama da língua portuguesa que facilita e enriquece o processo de ensino-

aprendizagem. 
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RESUMO 

 
O presente artigo discutirá sobre os conceitos de Intertextualidade, Dialogismo e 

Interpretação, embasando-se em discussões propostas por estudiosos e teóricos no assunto, 

como Mikhail Bakhtin e Julia Kristeva. O trabalho analisará as alegorias expostas no longa 

Mãe! (2017), dirigido e escrito por Darren Aronofsky, parafraseando o enredo e perspectiva 

do cineasta sobre a Bíblia e seus personagens. Disponibilizando, também, uma discussão sob 

o olhar e influência no discurso proposto, ressalvando conceitos de noção de interpretação 

relacionado à ideologia e conhecimento de mundo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mãe; Intertextualidade; Bíblia; Darren Aronofsky; Mikhail Bakhtin 

 
 

Introdução 

Antes de nos aprofundar nos estudos de Dialogismo e Intertextualidade, é importante 

ressaltar a forma com a qual uma linguagem funciona, abordando seus sistemas e 

manifestações. É necessário compreender a ciência que estuda os mecanismos da linguagem, 

a Linguística. Ciência que investiga a linguagem verbal humana através de observações e 

estudos conduzidos por métodos, análises e fundamentação teórica. Esses estudos linguísticos 

auxiliam a entender as variações da linguagem, principalmente a linguagem oral, em 

diferentes situações e contextos. Após as observações, os linguistas postulam teorias 

baseando-se nos dados coletados e criam discussões sobre os mecanismos e aspectos da 

linguagem humana. 

 

A Linguística, considerada como ciência, abrange em seus estudos outras áreas de 

conhecimento, como a psicologia, sociologia, neurologia, etc. Posteriormente, a junção das 

ciências deu origem a novos estudos, como os da psicolinguística, sociolinguística e 

neurolinguística. 

 

Ferdinand Saussure, estudioso suíço, foi o precursor dos estudos linguísticos. Suas 

aulas sobre o tema foram fundamentais para a autonomia da disciplina, e seus alunos reuniram 

o conteúdo por ele ministrado, e lançaram a obra póstuma em seu nome, Curso de 

mailto:anacarolinabertoloto@hotmail.com
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Linguística Geral (1916). Neste livro é possível compreender a língua em oposição a 

linguagem, reconhecendo ambas como dois sistemas divergentes, e, Saussure selecionou a 

língua como objeto de estudo postulando conceitos para esclarecer seu funcionamento. 

 

Significante e Significado 

 
Todo e qualquer signo linguístico constitui-se de uma combinação de significante e 

significado. O significante é, em suma, uma "imagem acústica" e permanece no plano da 

forma, e o significado é o conceito do plano do conteúdo. Seria, então, inadmissível para um 

falante fazer referência à uma imagem acústica sem reconhecer a abstração de tal. Para 

compreender um signo linguístico não basta apenas pronunciá-lo, é preciso entender seu 

conteúdo. A criança em fase de aprendizado na comunicação, repete os sons ouvidos, não 

refletindo ainda sobre os seus significados. Em outras palavras, a criança ou falante pronuncia 

o significante, porém não exerce o conhecimento do significado. 

 

Outra parte essencial do signo linguístico é o conceito. Evocado pela imagem acústica, 

o conceito é um elemento da ordem das abstrações. Assim, a imagem acústica, ou 

significante, não faz referência direta a um objeto do mundo, mas evoca um conceito ao qual 

está associada. Ao escutar um significante qualquer, o falante da língua não evoca na memória 

uma imagem daquilo que o signo refere, mas, apenas um conceito. Esse conceito seria, 

portanto, uma abstração. Se, por exemplo, um falante escuta o signo ‘árvore’ não vai imaginar 

uma árvore, ou seja, esse signo não o fará ver em sua memória a imagem de uma árvore. 

Contudo, evocará o conceito “árvore”. Esse conceito não é uma entidade natural, não é a 

árvore que se pode encontrar na natureza, nem sequer uma imagem dela, mas é um conceito 

linguístico, associado ao significante. Esse conceito é o significado. (S.V.R, Rômulo, 2008, 

p.14) 

 

Partindo do ponto de que uma linguagem é composta por dicotomias, é importante 

compreender que há vários tipos de linguagens, cada uma com seus aspectos e características 

próprias, que variam em formas diferentes (fala, escrita, audiovisual) e manifestam-se, 

também, em mídias de comunicação e expressão, tais como o teatro, a música, a dança, a 

literatura e o cinema. A sétima arte, por ser reconhecida como linguagem, tem recursos 

específicos que englobam, não somente, o texto escrito (roteiro), mas também a música 

(trilha sonora), fala (diálogo) e imagem. O cinema é a mais tardia 
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entre as artes, e manteve, desde os primórdios até os dias atuais, um diálogo com outras artes 

antecessoras, principalmente com as narrativas literárias. 

O corpus selecionado para esse estudo é o filme Mãe! (2017), de David Aronofsky. 

Alguns conceitos são fundamentais para o exame do discurso fílmico, como linguagem, 

dialogismo e intertextualidade, uma vez que o produto cinematográfico diáloga com o texto 

bíblico. 

 

Justificativa 

Este artigo estuda conceitos fundamentais para uma compreensão mais abrangente 

dos temas explorados no universo cinematográfico Mãe! os quais, às vezes, são mal 

interpretados ou despercebidos por um público ingênuo e insciente da discursividade do texto 

e das intenções alegóricas em diálogo com outros textos. Elidindo a questão de ‘preferência 

de gênero e opinião, o trabalho não discute qualidade, mas investiga as características de uma 

produção cinematográfica reconhecida, por muitos, como polêmica e mal compreendida. 

Para tanto, serão discutidos os conceitos de intertextualidade, dialogismo e interpretação, 

afim de esclarecer a perspectiva metafórica e pessoal de David Aronofsky, diretor que 

produziu o longa-metragem, Cisne Negro (2010) que exige também um olhar mais maduro e 

analítico do espectador. 

 

Objetivo 

O objetivo principal desse artigo é propor uma compreensão mais ampla da obra 

cinematográfica Mãe!, lançada em 2017, cuja repercussão foi, em grande parte, negativa pelo 

público. Argumentar e explicar os conceitos já citados acima, afim de provocar reflexões 

aprofundadas sobre interpretação e conhecimento de mundo. Conduzir os leitores à uma 

perspectiva minuciosa sobre o filme, e possibilitar novos questionamentos em relação às 

obras que tenham um viés similar ao de Mãe!. 

 

Técnicas Utilizadas 

O presente trabalho será discutido de maneira objetiva apresentando citações extraídas 

de livros, outros trabalhos acadêmicos e websites. O processo antecedente à escrita, será 

composto por assistir ao filme Mãe! , várias vezes, e detalhar cada uma das analogias usadas 

em relação à Bíblia, a qual será mencionada de forma imparcial e objetiva. 
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Resultados 

1.0 Dialogismo 

A linguagem é a mediadora das relações humanas, é por meio dela que atribuímos 

sentindo a nossas experiências individuais ou coletivas, e formamos as ideias que ocupam e 

organizam nossa mente. A linguagem está relacionada a qualquer tipo de expressividade e 

comunicação, logo, até mesmo uma embalagem de doce contém uma linguagem específica, 

pois há representação de um pensamento, um conjunto de signos linguísticos que possibilitam 

uma forma de interação social. 

Podemos distinguir as categorias de uma linguagem, compreendendo que há a 

linguagem verbal (Escrita ou Fala), e a linguagem não verbal (Acústica, Gestual, Simbólica, 

Imagética, Tátil, Pictórica, etc.). Para estabelecer comunicação, é preciso termos um Emissor 

(quem emite o enunciado), um Receptor (quem recebe o enunciado), uma mensagem 

(conteúdo), um canal (meio onde circula a comunicação, pode ser físico ou virtual, porém há 

de manter constante contato entre emissor e receptor), um referente (contexto), e um código 

(linguagem/sinais). Ao identificarmos a mensagem, estabelecemos comunicação, e esta é 

constituída de muitas formas, porém sempre com algo em comum, entre o emissor e o 

receptor, o ato discursivo verbal e não verbal. 

 
Segundo Sheila Vieira de Camargo Grillo, um texto pode ser caracterizado de forma 

mais ampla e concreta. 

O texto é da ordem da formulação em sua materialidade como historicidade 

significante e significado, é a manifestação concreta do discurso e parte de um 

processo pelo qual se tem acesso indireto à discursividade. O texto é o lugar onde 

aflora a discursividade, lugar de tensão entre o mesmo e o diferente, ou seja, de 

variação do/no dizer. 

(In: dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/LT.ppt) 

 
 

O discurso representa uma compreensão da realidade, acercando-se de ideologia, e 

residindo no texto, institui-se social, cultural e historicamente, afim de definir um contexto 

cabível para servir seu propósito regulado por uma conduta social. O discurso é uma produção 

e intercâmbio de efeitos de sentido aplicados em âmbito especifico, orientando-se à uma 

finalidade. 
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Mikhail Bakhtin conceitua o discurso como a língua em sua integridade e ação 

coletiva, não como algo individual, pois para construir-se, é necessário mais de um 

interlocutor/ ser social. 

 
[...] a língua em sua integridade concreta e viva e não a língua com objeto 

específico da linguística, obtido por meio de uma abstração absolutamente 

necessária de alguns aspectos da vida concreta do discurso. Mas são justamente 

esses aspectos, abstraídos pela linguística, os que têm importância primordial 

para nossos fins. (BAKHTIN, 2008, p. 206) 

 

É possível afirmar, então, que o discurso é uma integração coletiva, próxima a um 

diálogo de ideias e ideologias. 

 
O diálogo é uma conversa durante a qual os interlocutores, interagindo um com  

o outro (dialogein [1] em grego), trocam argumentos com vistas a chegar a um 

acordo fundamentado. [...]. É a verdade que o diálogo nem sempre chegue a  

uma conclusão, pelo menos visa a uma progressão a dois. A busca conjunta da 

verdade pressupõe e reforça uma comunidade fundada sobre a linguagem 

compartilhada. (LEITE, Gisele, 2017,

 acesso: 

https://professoragiseleleite.jusbrasil.com.br/artigos/432329697/o-que-vem-a- 

ser-dialogo) 

 

Ao entendermos o conceito de linguagem, texto, discurso e diálogo, é fundamental 

ressaltar que o dialogismo de Bakhtin não reside na ideia de diálogo simplesmente dito entre 

interlocutores, porém, estabelece-se no discurso entre eles, na dupla faceta de posições 

individuais: a sua e a da outro. A relação dialógica não ocorre apenas entre discursos 

interpessoais, ela abrange todas as práticas discursivas em relação conjunta a línguas, 

culturas, literaturas e seus gêneros e estilos. 

 

Bakhtin. em seus estudos sobre a obra de Dostoiévski, conceitua o romance 

polifônico, destacando as vozes que se entrecruzam de forma autônoma e individual na 

construção narrativa. Como bem assinala Soerensen, 

 

https://professoragiseleleite.jusbrasil.com.br/artigos/432329697/o-que-vem-a-ser-dialogo
https://professoragiseleleite.jusbrasil.com.br/artigos/432329697/o-que-vem-a-ser-dialogo
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Os textos polifônicos se caracterizam pela falta de acabamento e de solução do 

herói. A posição do autor em relação ao herói é dialógica, proporcionando, do 

início 
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ao fim, autonomia e liberdade interna. O texto, não sendo fechado, permitirá ao 

leitor maior produção de sentidos – a polifonia. Para Bakhtin, “o princípio 

composicional de Dostoiévski” e o elemento definidor da polifonia é “a unificação 

das matérias mais heterogêneas e mais incompatíveis” e a existência de “centros- 

consciências não reduzidos a um denominador ideológico”. [...]. Ou seja, a polifonia 

é o elemento que harmoniza a diversidade de vozes independentes produzindo 

diferentes efeitos de sentidos repercutindo múltiplas ideologias. A produção de 

sentidos gerada pela heterogeneidade discursiva – as várias vozes –concebe a 

monofonia ou a polifonia. (SOERENSEN, 2009, p.03) 

 

Assim entendemos um romance monofônico como um texto de cosmovisão única, 

apesar de seus personagens diversificados, a posição ideológica que o acerca é unificada e 

igual. O romance polifônico, por sua vez, é aquele que dispõe de vozes autônomas, 

independentes da visão do autor, elas expressam posições ideológicas divergentes e 

individuais. 

 

Ao escrever ou falar, um sujeito deixa marcas em seu texto, e estas refletem a 

sociedade à qual ele pertence, suas experiências, ideologias, convicções e contexto social. 

Um texto não nasceu alheio a ideias opostas. Ele é fruto de discursos antecedentes, similares 

e/ou diferentes, gerando réplicas e mobilizando outros discursos. 

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

fisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada 

através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constituí assim a 

realidade fundamental da língua. (BAKHTIN, 2004, p. 123). 

 

 
O conceito de dialogismo pode ser entendido como um processo no qual um texto 

revela a existência de outras obras em seu interior, as quais lhe causam ora influxo ora 

inspiração. E este processo reside em textos que expressam uma constante relação recíproca 

com outros textos semelhantes, porém, às vezes, com intenções diferentes. Instaura-se, então, 

recepção e percepção de um discurso/texto já previamente estabelecido. E para Bakhtin, uma 

personagem manifestar a sua perspectiva e posição frente a uma determinada realidade, a 

partir de valores sociais ou históricos. Contudo, o estudioso, compreende e identifica diálogos 

puros e hibridizados, os quais constituem uma inter-relação (Verbal, e.g. 
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Livro com livro), ou uma compilação de duas linguagens (Verbal e Não Verbal, e.g. Livro e 

Filme). Embora os enunciados sejam produzidos em diálogo com outros, todo enunciado é 

único, pois ao se reconfigurar em um novo contexto discursivo (Perspectiva), transforma-se 

em um novo tipo de comunicação, em um novo texto. Assim, dependendo da intenção, os 

interlocutores elaboram seus discursos e em um processo dialógico ocorrem as relações 

sociais sistematizadas dos enunciados que servem aos fins específicos da manifestação 

linguística 

 

Na propaganda abaixo, há duas linguagens distintas, a verbal e a não verbal. Ambas 

têm finalidades diferentes, porém juntas, criam uma nova significação. “Mona Lisa”, obra de 

Leonardo Da Vinci, tem sido foco de muitos estudos e interpretações, quer pelo seu sorriso 

enigmático, quer sobre a sua verdadeira identidade. No texto publicitário, a imagem da dama 

florentina é substituída pelo “garoto propaganda” da marca Bom Bril, cuja a composição nos 

remete a obra de Leonardo Da Vinci. Entretanto, ao inserir um produto, na composição da 

tela original, permite-nos também inúmeras interpretações. Há um diálogo entre dois 

contextos, na tentativa de valorizar o produto anunciado. Assim, como a Monalisa, “Mon 

Bijou deixa a roupa uma perfeita obra-prima”, ou seja, a roupa, não importa a sua qualidade 

ou procedência, após o uso de “Mon Bijou”, ganharia o status de uma obra-prima. Tal 

relação dialógica requer por parte do receptor da mensagem um conhecimento prévio da 

obra de arte. 

 
(Fonte: Pinterest) 
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Intertextualidade 

O conceito de intertextualidade, postulado por Julia Kristeva na década de 1960, é 

decorrente dos estudos de Bakhtin, da década de 1920. Para Kristeva, todo texto é construído 

como um mosaico de citações, absorvidas e transformadas em outro texto. 
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Assim, há a noção de intersubjetividade (relação entre autor e leitor) e intertextualidade 

(relação entre textos), ressaltando a teoria de que todo texto é um intertexto, pois sempre há 

um conflito/relação com outros textos pré-existentes. Ou seja, para termos uma relação 

intertextual, é necessário haver um discurso em diálogo com outro anterior, ou uma obra 

dentro de outra. Contrariando o conceito de originalidade, pois a partir do momento em que 

um leitor absorve as informações, ele as interpreta e, assim, constrói um novo  discurso/texto 

que dialoga com o que foi lido, em uma forma de recriação de significado a partir de sua 

interpretação. Entretanto, essas relações intratextuais não são fundamentais apenas para a 

literatura, elas fortificam outras perspectivas discursivas sociais, históricas e teóricas, como 

o Marxismo, feminismo e, até diferentes expressões artísticas (pintura, cinema, teatro, dança, 

etc). 

 

O estudioso Luciano Corrales, em seu artigo A Intertextualidade e Suas Origens 

[200-], ressalta a história e aspectos da intertextualidade. 

 
[...] a partir dos estudos bakhtinianos, Júlia Kristeva direcionou todo esse universo 

do dialogismo e deslocou a tônica da teoria literária para a produtividade do texto, 

como conterrânea de Roland Barthes alguns teóricos atribuem a ele a difusão do 

nome e dos trabalhos de Mikhail Bakhtin até então pouco divulgados devido ao 

ambiente opressivo em que se deram suas pesquisas e sua vida na Rússia. Assim 

Kristeva cunhou o termo intertextualidade [...]. E Kristeva continua: - a palavra 

literária não é um ponto, um sentido fixo, mas um cruzamento de superfícies 

textuais (KRISTEVA, 1969) - a tarefa da semiótica literária consistirá em encontrar os 

formalismos correspondentes aos diferentes modos de encontro das palavras no 

espaço dialógico do texto. Em 1969 a autora cunhou o termo “Intertextualidade”. 

Ainda nas palavras de Júlia: em lugar da noção de Intersubjetividade, instala-se a de 

“Intertextualidade” e a linguagem poética lê-se pelo menos como dupla. A partir da 

noção de Intertextualidade passamos por períodos onde há limites ainda bastante 

discutidos e a contribuição de Gérard Genette foi preponderante, na verdade, ele 

criou categorias de fundamental importância para o estudo da intertextualidade e 

de forma bastante didática o seu estudo, de 1982, Palimpsestos nos permite o 

enquadramento dos Intertextos, possibilitando em definitivo, uma tipologia, uma 

categorização (citação, plágio, alusão, paródia, pastiche,etc.). (CORRALES, 2012, 

p. 8) 
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Há também dois tipos de intertextualidades presentes em textos, a explicita e 

implícita, as quais descreverei em tópicos para melhor entendimento. 

 
Intertextualidade Explicita: 

 
 Identificada com mais facilidade pelos leitores por ser óbvia. 

 Não exige dedução. 

 Estabelece relação direta ao texto fonte, apresentando

 elementos fundamentais para a compreensão semântica. 

 
Intertextualidade Implícita: 

 
 

 Identificada por meio de dedução não óbvia. 

 Estabelece relação indireta ao texto fonte, as quais necessitam de busca aos 

elementos fundamentais para a compreensão semântica. 

 Exige que o leitor evoque conhecimentos prévios para melhor compressão. 

 

A Perspectiva de Darren Aronfsky 

O objeto de análise é o polêmico longa-metragem Mãe!, lançado em setembro de 

2017, dirigido por Darren Aronofsky, tendo como elenco Jennifer Lawrence, Javier Bardem 

e Ed Harris. O filme é classificado como suspense, mas o rótulo não condiz com a proposta 

de Darren, e assim como outros dirigidos pelo cineasta, é uma intepretação alegórica 

dramática da história da humanidade segundo a cultura judaico-cristã, e a perspectiva 

negativa do diretor, abertamente, ateu. Um filme que evidencia o principal truque do diretor: 

incorporar alegorias temáticas e visuais em uma narrativa inteligível e de interpretações 

limitadas. Para construir essa amplitude, Aronofsky (que também escreveu o roteiro) utilizou-

se de alguns conceitos da semiótica para construir a trama narrativa. 

 

O filme Mãe! é uma narrativa complexa, construída por meio de metáforas e alegorias, 

e que pode ser entendida de várias formas. A complexidade da obra cinematográfica reside, 

principalmente, na construção da trama narrativa. Darren Aronofsky, propôs, manuseando a 

linguagem cinematográfica, uma obra que exige total atenção do público desde a abertura até 

o fechamento. Qualquer distração ocasionará a sua incompreensão. 
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O longa-metragem inicia com uma mulher em chamas, completamente carbonizada, 

e em seguida vemos uma casa reconstruindo-se automaticamente depois de um grande 

incêndio, ficando subentendido que essa mulher morava na casa. O lar ao destruir-se e 

reconstruir-se pode ser interpretado como um ser, uma personagem na história. Na sequência, 

temos o primeiro contato com a protagonista (Jennifer Lawrence), uma mulher diferente do 

que nos fora apresentado durante a cena de abertura. Logo nos primeiros momentos do filme 

podemos compreender a tamanha devoção da personagem à casa e ao seu marido. Para 

agradá-lo, a personagem reforma a residência após o incêndio. O primeiro simbolismo 

intencionado pelo diretor, consiste na residência vitoriana envolta à vastidão do vazio do 

campo. Nada além de árvores e montanhas cercam a casa. Além das cores primarias ao lado 

de fora, Aronosfsky integra a paleta de tons frios e pastéis para demarcar o mood físico e para 

espelhar os traços psicológicos de Mãe: uma jovem esposa submissa ao marido e suas 

vontades; uma mulher sem ambições acerca de uma vida monótona e dedicada ao esposo. 

Mesclando-se e tornando-se apenas uma só coisa, tanto a submissa esposa e a moradia são 

devotas ao homem. As sequências iniciais sugerem uma referência ao texto bíblico. 

 

O personagem apresentado apenas como “Ele”, almeja por maiores e mais concretas 

ambições. Ele ( vivido pelo ator Javier Bardem), escritor de grande sucesso, autor de livros 

capazes de tocar pessoas ao redor do mundo, encontra-se em uma difícil fase de criação, pois 

após a repercussão de suas vendas anteriores, o escritor sente-se incapaz de criar uma nova 

obra. Ele passa muitas horas em seu escritório, porém, não consegue encontrar algo que o 

inspire, algo que o impulse a escrever. Entretanto, após receber a visita inesperada de um fã 

doente (interpretado por Ed Harris), o escritor acolhe-o amigavelmente e trata-o de maneira 

paternal, pois talvez ele fosse a fonte de sua inspiração. Nessa sequência compreendemos 

ainda que o poeta é extremamente egocêntrico, pois decide acolher o fã para alimentar o 

próprio ego, sem se importar com a opinião de sua esposa. 

 

A intenção de Aronofsky foi optar por dar a Deus o ofício de artista. Ele é uma 

alegoria para Deus (o judaico-cristão, no caso), um criador cuja obra-prima seria o próprio 

Universo. A vida do protagonista Ele seguirá em um delírio gradual, pontuado pela ironia de 

situações absurdas que vão se acumulando. Quanto mais Ele recebe hóspedes, maior é a 

angustia de sua esposa, “Mãe”. Os convidados indesejados chegam à casa de repente e 

tornam-se cada vez mais abusivos e desobedientes. 
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O fato que chama grande atenção é a ausência de nomes próprios aos personagens, e 

como surgem continuamente alusão diretas à Bíblia. As personificações das personagens 

aparecem nos créditos finais da narrativa fílmica. Como apontamos anteriormente, “Ele”, 

vivido por Javier Bardem, é uma alegoria de Deus; “Mãe, representada pela atriz Jennifer 

Lawrence, é a personificação da Terra (A Mãe Natureza/ GAIA). Nas alegorias religiosas, o 

diretor tão bem explora o mito de Adão e Eva no Paraíso: Ed Harris é “Homem” (Adão), 

Michele Pfeiffer é “Mulher” (Eva), Domhnall Gleeson é “O filho mais velho” (Caim) e Brian 

Glesson é “O irmão mais novo” (Abel). A história inicia com Deus e a Mãe (natureza) 

vivendo em harmonia, em um local que Ela ajudou a construir, da maneira que Ele mais 

apreciava. A situação inicial, harmônica e tranquila, desmancha-se com a chegada do 

primeiro homem, Adão. Embora houvesse uma grande recusa por parte da esposa, Ele recebe 

outros convidados, apresentando as comodidades simples da moradia, de seu local de 

trabalho, seu “divino” escritório. Ele/Deus mostra a Adão um cristal que representaria, em 

uma referência à Bíblia, o fruto proibido. 

 

A seguir, uma sequência de diálogos, possibilitam o entendimento das cenas inicias 

do filme, quando vemos uma mulher em chamas. Adão pergunta sobre quem havia 

presenteado o poeta com o cristal, e então, temos um close-up em Mãe, como se a personagem 

obtivesse o conhecimento prévio sobre uma outra mulher. Deus, em poucos detalhes, diz que 

alguém muito querido havia lhe dado o cristal como um presente de recomeço. 

 

Após a apresentação dos cômodos da residência, Deus e Adão bebem e conversam 

enquanto Mãe recolhesse-se para dormir. Adão, na narrativa, é um fumante compulsivo, e 

mesmo quando fora proibido de fumar dentro da casa por Mãe, o personagem a desobedece, 

pois acredita que Ele não se importaria. Há, por parte de Adão, um certo desprezo pela “Mãe 

Natureza”. 

 

Adão, como destacamos anteriormente, está muito doente, e em sequência, há uma 

cena onde o vemos vomitando, sendo auxiliado por Deus e observado por Mãe. Há um 

enfoque em um ferimento na costela do homem, e no dia seguinte somos apresentados à sua 

esposa, quem aparece sem ser devidamente convidada. Na Bíblia, Adão dá uma de suas 

costelas para ganhar uma companheira, e no filme, ela é recebida de maneira paternal por 

Deus, porém há mais uma recusa por parte da Mãe em aceitar mais um hóspede. Novos 
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convidados passam a residir na casa. Eles desobedecem as regras impostas por Mãe e 

acidentalmente, causam a destruição do cristal de Deus, o fruto proibido. Em meio a revolta 

e desapontamento, Deus sela seu escritório e proíbe qualquer um de entrar no cômodo (o quê 

na Bíblia ocorre quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso). 

 

A intertextualidade do filme como a narrativa bíblica está presente em outras 

sequências, como por exemplo, quando os filhos do Homem e da Mulher chegam à casa.  Na 

história bíblica, Adão e Eva são os pais de Caim e Abel. No filme, os filhos (não nomeados) 

chegam invadindo a casa, e brigam furiosamente pelo testamento do pai. No auge da briga, o 

filho mais velho mata o mais novo, e assim como na Bíblia, o sangue do filho assassinado 

mancha o chão e não pode ser removido. Ao recontar o mito de Caim e Abel,Aronofsky, 

relata-nos o primeiro homicídio do texto sagrado, em um novo contexto. 

 

Em condolência aos pais, Deus oferece sua casa para o funeral. A casa é 

imediatamente invadida por pessoas desconhecidas que começam a bagunçar a “Terra”. 

Quebrando as coisas, sujando e poluindo o ambiente. Mãe pede que estas pessoas sejam 

expulsas após quebrarem a torneira da cozinha, a qual ela já havia advertido sobre a 

fragilidade. A inundação é uma referência ao diluvio bíblico, descrito em Gênesis 6, quando 

Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, resolve destruir a sua 

criação, salvando-se apenas a família de Noé, que era um homem íntegro. 

 

Após o dilúvio, Deus e Mãe se reconciliam em noite de amor. No dia seguinte,  Mãe 

conta a Deus que está grávida, e a noticia inspira o poeta a escrever seu novo livro ( uma 

referência ao Novo Testamento). 

 

Após a publicação do novo livro, o sucesso aumenta o egocentrismo do escritor e o 

faz agir de maneira absurdamente ingênua. Multidões ao redor do mundo chegam à casa para 

o conhecê-lo e homenageá-lo. Mãe questiona Ele sobre o que está acontecendo do lado de 

fora da casa, e ele responde dizendo que cada pessoa entendeu e interpretou seu trabalho de 

maneira diferente. Temos, pois, a palavra do Criador/Deus e os variados modos de 

interpretação de seus leitores. Enquanto Ele/Deus dá entrevistas, multidões adentram a 

residência e alojam-se por lá para ficar mais perto do poeta. Eles começam a destruir a casa 

em busca de algo pertencente ao escritor. Destaca-se as cenas nas quais essas pessoas olham 

e tratam Mãe. Eles a almejam, mas apenas por luxúria. 
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A palavra de Deus, quando mal interpretada, pode procar guerras e mortes. Então, 

repentinamente, a casa se transforma em um trágico cenário de guerra, que alude ao contexto 

bíblico, como também retrata os conflitos da história da humanidade. Aronofsky utiliza o 

absurdo como recurso estilístico para demonstrar seu ponto de vista sobre Deus. O cineasta 

ateu esboça como os conflitos do mundo são baseados na interpretação da palavra divina. Há 

uma personagem que retrata plausivelmente o papel de líderes religiosos, a editora do escritor. 

Ela administra e exalta a palavra em momentos, e em outros, mata. 

 

Em meio ao caos, nasce o filho de Ele/Deus. O mundo se cala, o silêncio impera. Mãe, 

trancada no escritório, deu à luz ao filho, e protege-o da multidão. Quando adormece com o 

filho no colo, Ele/Deus retira-o e apresenta-o a multidão. Os fãs admiram a criança, a imagem 

do pai. Em um gesto ingênuo, Ele dá seu filho aos fãs, e em meio a exaltação e euforia, o 

bebê é assassinado. Colocam-no em uma espécie de altar. Temos, então, a cena mais brutal 

da narrativa fílmica: os fãs, os devotos do artista comem a carne no bebê, deixando apenas 

uma pequena carcaça sobre o altar. Seria, pois, uma alusão do profundo simbolismo 

Eucarístico, o Corpus Christi. 

 

Entre outras cenas do longa-metragem, a Mãe pousando seu ouvido à parede, escuta 

um coração batendo com extrema dificuldade. Este coração eventualmente está morrendo (a 

decadência do universo). 

 

Ele/Deus está ciente do caos que se estabeleceu em sua casa e como isso afeta sua 

companheira. É incapaz capaz de mandar todos embora. Revoltados, os convidados abusam 

de Mãe em um momento marcado pela ausência de Deus. Ela é violentamente agredida, sua 

carne e intimidade são exposta e sua dignidade é perdida. Impulsionada pela destruição de 

seu lar, só resta uma coisa a ser feita por Mãe: aniquilação. A personagem vai até o porão da 

casa e estoura os tanques de gás, ocasionando uma grande explosão. Seria o momento do 

Apocalipse, como está presente no texto bíblico. Carregada por Deus, o único sobrevivente, 

Mãe é posta para o lado de fora e doa seu coração. Ele remove um cristal (parecido com o 

qual Adão e Eva quebraram) de dentro do corpo de Mãe, e ela desmancha em cinzas. Deus, 

cautelosamente, coloca o cristal em seu devido lugar, e a casa, lentamente, reconstrói-se. 

 

A cena final é a mesma cena inicial, porém não vemos a personagem de Jennifer 

Lawrence, agora o filme nos mostra uma outra mulher, uma outra Mãe, um novo universo. 
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Essa cena, também, ecoa as questões cosmogônicas mitológicas pois nos mostra o processo 

de surgimento da “ordem” a partir do “caos”. O filme se desenvolve representando a história 

da Terra (esposa) e a relação dela com o divino e com a humanidade. É interessante perceber 

como o diretor, através das alegorias e da construção do filme, critica o modo como a 

humanidade vive na Terra, a ponto de, no fim da história, destruí-la completamente. 

 

Consideração Finais 

Para concluir o artigo, ressalto a importância da compreensão de mundo entre os 

interlocutores, pois é por meio desta que obteremos a real noção do que nos é mostrado ou 

falado. O conhecimento de mundo influencia na forma com a qual interpretamos uma ou mais 

mensagens, pois, se por ventura, o quê está sendo emitido nos for desconhecido, o enunciado 

falha em servir seu propósito discursivo. Para compreender a mensagem em sua totalidade,  não 

basta apenas identificar o conteúdo, é necessário, também, analisar o que está contido no texto, 

pois mesmo entendendo um signo linguístico em sua completude semiótica, dependendo do 

contexto, seu cunho semântico pode ser mal compreendido. O filme Mãe! possui diversas 

camadas de entendimento, várias leituras são possíveis. A recepção negativa por parte de alguns 

receptores talvez seja decorrente de seu repertório cultural. 
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RESUMO 

 
O setor de serviços está crescendo em quase todas as economias do mundo. O objetivo deste 

estudo é apresentar as características principais deste setor e as diferenças do seu marketing. 

Ele possui características peculiares e até os quatro P’s tradicionais de qualquer estratégia 

mercadológica devem ser adaptados e incrementados. O case da rede de academias Curves 

mostra a importância da segmentação para o sucesso.  

 

PALAVRAS-CHAVE: marketing, serviços, segmentação, Curves. 

 

ABSTRACT 

 

Services sector is growing in almost every economies of the world. The objective of this 

article is to present the main characteristics of this sector and the differences of its marketing. 

It has peculiar characteristics and even the four traditional P's of any marketing strategy must 

be adapted and increased. Curves’ case shows the importance of segmentation for success. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente definido como um setor residual ou "improdutivo", apenas complementar aos 

setores industrial e agrícola, o setor de serviços passou a receber mais atenção apenas em meados 

do século XX. O setor de serviços está crescendo em quase todas as economias do mundo. É a 

promessa de desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, e em países emergentes representa 

até mais da metade do PIB. Diante disso, um bom marketing se faz necessário para promover 

prestadoras de serviço e transparecer qualidade desse bem intangível. 

Problema: 

-Como as empresas prestadoras de serviços devem agir para se destacarem a fornecer 

experiências memoráveis ao consumidor? 

Hipótese: 

-Um importante passo para o sucesso é o foco em algum segmento do mercado no qual a empresa 

possa atender da melhor forma possível o cliente. 

Objetivo Primário: 

-Analisar as peculiaridades do setor de serviços e do seu marketing e como as empresas devem 

se comportar. 

Objetivos Secundários: 

-Especificar as características e os tipos de serviços; 

-Expor um caso de sucesso na prestação de serviços. 

Metodologia: 

Este trabalho buscou alcançar os objetivos gerais e específicos mediante a utilização de pesquisa 

bibliográfica, que é o levantamento de dados atualizados sobre o tema em questão. Para tanto, 

foram consultados livros especializados e sites da internet. 
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2. CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

2.1.  DEFINIÇÃO DE MARKETING 

 

 

Marketing, em sentido estrito, é o conjunto de técnicas e métodos 

destinados ao desenvolvimento das vendas, mediante quatro 

possibilidades: preço, distribuição, comunicação e produto. Em sentido amplo, 

é a concepção da política empresarial, na qual o desenvolvimento das vendas 

desempenha um papel predominante. 

O trabalho do profissional de marketing começa muito antes da 

fabricação do produto e continua muito depois da sua venda. Ele é um 

investigador do mercado, um psicólogo, um sociólogo, um economista, um 

comunicador, um advogado, reunidos em uma só pessoa. Kotler ressalta logo 

no primeiro capítulo de sua obra “Administração de Marketing” a ampla área de 

atuação do marketing, com conceitos específicos direcionados para cada 

atividade relacionada, por exemplo o marketing cultural, o político, o de 

relacionamento, o pessoal, entre outros. 

 

O marketing está por toda parte. Formal ou informalmente, 

pessoas e organizações se envolvem em inúmeras atividades as quais 

podemos chamar de marketing. Nos dias atuais, um bom marketing, 

no sentido de abrangente e cumpridor do seu papel, pode ser 

considerado fundamental para o sucesso de qualquer tipo de ação. No 
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entanto, o que torna um bom marketing está em constante evolução e 

transformação (KOTLER, 2012, p. 1). 

 

O conceito de marketing vai além de apenas “venda”, pois este é um processo de sentido 

único, e o primeiro envolve os dois sentidos, sendo uma atividade a médio e longo prazo e 

apoiando-se bastante no feedback gerado. O objetivo final é assegurar a obtenção do maior 

benefício possível.  

 

 

  

Para Kotler (2012, p.2), “o bom marketing não é acidental e resulta de 

um cuidadoso processo de planejamento e execução, que utiliza as mais 

avançadas ferramentas e técnicas disponíveis”. 

 

 

2.2. DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

A palavra “serviço” define a ação de servir. O conceito também faz 

referência aos serviços públicos que são pagos pelos contribuintes através de 

taxas ou impostos, e ao fornecimento de serviços prestados com vista a 

satisfazer alguma necessidade desde que não consistam na produção de bens 

materiais. 

Segundo Kotler (1988, p. 191), "Serviço é qualquer atividade ou benefício 

que uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e 

não resulte na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode estar ou não 

vinculada a um produto físico". 

Kotler (2012, p. 382) define o serviço como “qualquer ato ou 

desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra 

e que não resulta na propriedade de nada”. Para Bitner e Glemler (2014, p.4), 
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serviço é tudo aquilo que inclui todas as atividades econômicas cujo resultado 

não é um simples produto físico, mas que é consumido no momento em que é 

gerado e oferece valor agregado em formas que constituem, em essência, os 

interesses daquele que o adquire. 

A partir disso, entende-se que serviço, na área de marketing, é o conjunto 

de atividades realizadas por uma empresa para responder às expectativas e 

necessidades do cliente. O principal valor de um prestador é a experiência, e é 

um bem não material. Convém relembrar que serviço constitui aquele que se 

conhece como setor terciário da indústria. 

 

 

 

 

 

 

3. APROFUNDANDO EM SERVIÇOS 

 

O setor de serviços revela-se muito abrangente. Já detém a maior participação no Produto 

Interno Bruto (PIB) dos países desenvolvidos e em muitos dos países em desenvolvimento. 

Além disso, é o setor que atualmente mais emprega mão-de-obra. No Brasil, representa 

mais de 68% do PIB do país, e mais da metade da produção e dos empregos brasileiros 

provém de serviços. Kotler menciona a abrangência do setor. 

 

O setor governamental, como tribunais, agências de empregos, 

hospitais, órgãos de financiamento, serviços militares, departamentos 

de polícia, corpos de bombeiro, correios e escolas, faz parte do setor 

de serviços. Organizações sem fins lucrativos – museus, instituições 

de caridade [...], também fazem parte do setor de serviços. Boa parte 

do setor empresarial, no qual se incluem companhias aéreas, bancos, 

hotéis, seguradoras [...], é outro componente do setor de serviços. 

Muitos trabalhadores do setor de manufatura [...] são literalmente 
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prestadores de serviços. E aqueles que trabalham no setor de varejo 

[...] também fornecem um serviço (KOTLER, 2012, p. 382). 

 

Segundo Lovelock (2010, p. 4), “os serviços representam o ‘grosso’ da 

economia de hoje e também são responsáveis por grande parte da criação de 

novos empregos”. 

 

 

3.1.   TIPOS DE SERVIÇOS 

 

 

De acordo com Las Casas (2002), os serviços podem ser classificados, 

no que diz respeito ao esforço em obter os serviços. Há dois tipos: os de 

consumo e os industriais. 

 

 

3.1.1. Serviço de Consumo 

 

São aqueles prestados diretamente ao consumidor final, e subdividem-

se em: 

- De conveniência: o consumidor não quer perder tempo em procurar a 

empresa prestadora de serviços por não haver diferenças perceptíveis entre 

elas; 

- De escolha: a qualidade, o prestígio da empresa etc, geram custos 

diferentes para cada serviço, então compensa ao consumidor visitar diversas 

firmas na busca por melhores negócios; 

- De especialidade: são aqueles altamente técnicos e especializados. O 

consumidor fará todo o esforço possível para obter serviços de especialistas. 
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3.1.2. Serviços Industriais 

 

São aqueles prestados às organizações industrias, comerciais ou 

institucionais. Subdividem-se em: 

- De equipamentos: relacionados à instalação, montagem ou 

manutenção de equipamentos; 

- De facilidade: estão incluídos os serviços financeiros, de seguros etc, 

pois facilitam as operações da empresa; 

- De orientação: auxiliam nas tomadas de decisão e incluem serviços de 

consultoria, pesquisa e educação. 

 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

 

 

Kotler (2012, p. 384) descreveu as quatro principais características que 

distinguem os serviços dos bens, e estas afetam enormemente a elaboração 

de programas de marketing. São elas: intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e perecibilidade.  

- Intangibilidade: ao contrário dos bens, que são produtos tangíveis, os 

serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes 

de serem adquiridos. Cabe ao prestador de serviços administrar os aspectos 

que possam evidenciar a qualidade, e assim tangibilizá-lo; 

- Inseparabilidade: enquanto os bens materiais são fabricados, 

estocados, distribuídos e mais tarde consumidos, de modo geral os serviços 

são produzidos e consumidos simultaneamente. Uma vez que o cliente 

também costuma estar presente enquanto o serviço é executado, a interação 

prestador de serviço-cliente é uma característica especial do marketing de 

serviços; 
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- Variabilidade: os serviços são altamente variáveis. Por exemplo, um 

médico pode ser muito afável, outro não. Os consumidores conhecem essa 

característica e costumam se informar com outros antes de se decidirem por 

um prestador; 

-Perecibilidade: serviços não podem ser estocados, obrigando o gestor 

a tentar estabelecer equilíbrio entre a demanda e a oferta. Os serviços certos 

devem estar disponíveis aos clientes certos, nos lugares certos, na hora certa 

e ao preço certo. 

 

4. MARKETING DE SERVIÇOS 

 

4.1. O MIX DO MARKETING DE SERVIÇOS 

 

As estratégias de marketing de qualquer empresa giram em torno da discussão sobre os “4 P’s” – 

produto, preço, praça (distribuição) e promoção (comunicação). Para capturar a natureza 

distintiva dos desempenhos de serviço, Lovelock (2010, p. 19) modificou a terminologia e ampliou 

o mix acrescentando três elementos associados com a entrega de serviços: ambiente físico (do 

inglês physical), processo e pessoas. 

- Elementos do produto: É preciso estar atento a todos os aspectos de desempenho de serviço que 

tenham potencial para criar valor para os clientes. 

- Lugar e hora: Entregar elementos de produtos a clientes envolve decisões sobre o lugar e a hora 

da entrega, bem como sobre os métodos e canais utilizados. A entrega pode envolver canais de 

distribuição físicos ou eletrônicos, ou ambos, dependendo da natureza do serviço. Rapidez e 

conveniência de lugar e horário para o cliente estão se tornando importantes determinantes na 

estratégia de entrega de serviço. 

- Promoção e educação: Uma comunicação eficaz desempenha três papéis vitais: prover 

informações e conselhos necessários, persuadir consumidores-alvo quanto aos méritos de um 

produto específico e incentivá-los a agir em momentos específicos. Em marketing de serviços, 

grande parte da comunicação é de natureza educacional. As empresas talvez precisem instruir 

clientes quanto aos benefícios do serviço, onde e como obtê-lo e como participar de processos de 
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serviços. Atividades promocionais podem influenciar escolha de marca, e incentivos podem ser 

usados para atrair os clientes à compra. 

- Preço: Este componente informa à gerência todos os desembolsos dos clientes para obter 

benefícios do produto que é serviço. Profissionais de marketing devem entender e, quando viável, 

procurar minimizar alguns desembolsos que os clientes provavelmente incorreriam para utilizar 

um serviço, por exemplo despesas de viagens até um local de serviço, dispêndio de tempo e 

exposição a experiências sensoriais negativas. 

- Ambiente físico: A aparência (de edifícios, paisagismo, veículos) e outros indícios visíveis 

proporcionam evidências tangíveis da qualidade de serviço de uma empresa. As evidências físicas 

podem causar um impacto profundo na impressão dos clientes. 

- Processo: Um processo é o método e a sequência de ações no desempenho do serviço. Processos 

mal elaborados levam à entrega de serviço lenta e ineficaz, assim como processos precários 

resultam em baixa produtividade e maior probabilidade de falhas no serviço, insatisfazendo 

clientes. 

- Pessoas: Em sua maioria, os serviços dependem da interação direta entre clientes e profissionais, 

e essa interação exerce forte influência sobre a percepção da qualidade do serviço. Por esse 

motivo, empresas de sucesso dedicam grandes esforços em treinamento e recrutamento de bons 

funcionários de linha de frente, os quais interagem com os clientes.  

 

 

 

 

 

4.2. BOAS PRÁTICAS PARA UMA EMPRESA DE SERVIÇOS 

 

As melhores empresas prestadoras de serviço buscam sempre a excelência em marketing com 

seus clientes. E estas compartilham algumas práticas, listadas e explicadas por Kotler (2014, p. 

392): 
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- Concepção estratégica: As maiores empresas de serviços são obcecadas por seus clientes. Elas 

sabem muito bem quem são seus clientes-alvo e quais são as necessidades deles; por isso, 

desenvolvem uma estratégia distintiva para satisfazer essas necessidades. 

- Comprometimento da alta gerência: As empresas têm um compromisso sério com a qualidade 

dos seus serviços; um exemplo é Ray Kroc, do McDonald’s, que insistia em avaliar constantemente 

o QSLV (qualidade, serviço, limpeza e valor) de cada loja da rede. 

- Padrões rigorosos: Os melhores prestadores de serviços estabelecem padrões rigorosos para a 

qualidade de seus serviços, e estes devem ser apropriadamente altos, tendendo a 100% de 

eficiência. 

- Faixas de lucratividade: As empresas decidiram aumentar taxas e reduzir serviços para os 

clientes que trazem pouco ou nenhum retorno para a empresa e, por outro lado, mimar os 

grandes gastadores para manter sua preferência o maior tempo possível. Porém, esse certo 

descaso no tratamento com clientes menos lucrativos pode fazer mal à reputação, tornando um 

desafio prestar serviços que maximizem tanto a satisfação do cliente quanto a lucratividade da 

empresa. 

- Sistemas de monitoramento: As empresas avaliam regularmente tanto o desemprenho das 

concorrentes como o delas próprias, utilizando indicadores a fim de identificar o que satisfaz ou 

desagrada o cliente. A análise ponderada de importância-desempenho é utilizada para avaliar os 

diversos elementos do pacote de serviços e identificar as mudanças necessárias. 

- Atendimento às reclamações dos clientes: Empresas que incentivam os clientes insatisfeitos a 

reclamar, e que delegam a seus funcionários poder para remediar a situação instantaneamente, 

alcançam ganhos e lucros mais altos do que aquelas que não se empenham tanto na resolução de 

falhas. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Lovelock (2010, p. 258) aborda em sua obra mais um ponto que 

merece atenção por parte de uma empresa prestadora de serviços, que é o treinamento dos 

profissionais da linha de frente. Estes fazem o primeiro contato pessoal com os clientes, e 

consequentemente são os que refletem a imagem da empresa, a qualidade de seu serviço, 

conquistando ou não sua fidelidade. 

A partir das proposições dos dois autores, nota-se que elas se complementam. Cada uma das 

práticas abordadas por Kotler põe em vantagem competitiva a empresa prestadora de serviço, 

assim como um bom treinamento para os funcionários da linha de frente, para que eles sejam 

eficientes na execução de tarefas e solícitos no trato com clientes, também. Afinal, quase todos 
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têm uma experiência terrível com empresas de serviço, e alguns contam boas histórias, mas estar 

entre o topo é sempre o objetivo de todas, e essas práticas diferenciam as melhores das demais.  

 

4.3. IMPORTÂNCIA DA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO-ALVO 

 

À medida que a concorrência se intensifica no setor de serviços, torna-se cada vez mais 

importante para as organizações de serviços diferenciar seus produtos por modos que sejam 

significativos para os clientes. As empresas têm de ser seletivas na escolha de clientes-alvo e 

procurar se diferenciar na maneira como se apresentam. Um nicho de mercado que talvez pareça 

muito restrito para oferecer vendas suficientes em um único país pode representar um mercado 

substancial quando visto na perspectiva internacional ou até mesmo global. Conforme diz 

Lovelock, 

 

Em termos de marketing, focalizar significa fornecer um mix de produtos 

relativamente estreito para determinado segmento de mercado – um grupo 

de compradores que têm em comum características, necessidades, 

comportamentos de compra ou padrões de consumo. Esse conceito está na 

essência de praticamente todas as empresas de serviços bem-sucedidas, que 

identificaram elementos estrategicamente importantes em suas operações 

de serviços e neles concentraram seus recursos (LOVELOCK, 2010, p. 52). 

 

Normalmente, não é uma atitude realista uma empresa tentar atrair todos os compradores 

potenciais em um mercado porque comportamentos de compra e padrões de consumo variam 

entre clientes, assim como a capacidade que empresas de serviço têm de atender diferentes tipos 

de cliente também. Portanto, em vez de tentar concorrer com todo o mercado, cada empresa 

precisa focalizar seus esforços nos clientes que podem atender melhor. 

 

4.4. CASE DA REDE DE ACADEMIAS CURVES 

 

4.4.1. História da academia 
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Em 1992, Gary Heavin inaugurou, junto com sua mulher, Diane, a 

primeira unidade da Curves, em Harlingen, Texas. Desde então, num 

processo vertiginoso de crescimento, a Curves se espalhou pelo mundo, 

alcançando a marca de mais de 10.000 unidades e mais de 4 milhões de 

sócias, em quase 50 países, como Estados Unidos, Canadá, França, 

México e Austrália, entre diversos outros. Seu faturamento ultrapassa a 

incrível marca de 1 bilhão de dólares anuais. A Curves é considerada a 

rede de franquias que mais cresce no mundo e a que cresce mais rápido. 

Estima-se que, a cada mês, 200 novas unidades sejam inauguradas no 

mundo. 

 

4.4.2. O conceito e o diferencial da academia 

 

O diferencial oferecido para a Curves vem dos estudos e da 

observação apurada de Gary Heavin. O cliente da Curves – ou melhor, A 

cliente, pode ser definida como uma mulher infeliz com seu corpo e sem o 

hábito de fazer exercícios físicos. Para isso, a Curves inovou o conceito de 

academia, criando um sistema de exercícios com duração máxima de trinta 

minutos, três vezes por semana. Desta maneira, a Curves de destina 

principalmente para as mulheres que dispõem de pouco tempo para as 

suas atividades físicas. Em uma academia Curves só se aceitam mulheres. 

Assim, as clientes não correm o risco de serem “admiradas” pelos olhares 

de um rapaz musculoso, evitando assim qualquer constrangimento. O 

ambiente é acolhedor, sem espelhos, propício para que as mulheres 

possam interagir. Os aparelhos funcionam a partir de princípios de 

resistência hidráulica. De acordo com o fundador, desta maneira eles têm 

o benefício de oferecer risco bastante reduzidos de lesões musculares, 

sem deixar de proporcionar o tônus muscular desejado pelas clientes. 

Heavin diz que as clientes se apaixonam pela Curves e falam para 

as amigas. Algumas viram franqueadas – o que em parte explica o 

crescimento vertiginoso da empresa em todo mundo. 
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4.4.3. Um serviço plenamente focado 

 

De acordo com Lovelock e Wright, uma empresa de serviços pode 

implementar o conceito de foco estratégico através de decisões em duas 

dimensões: escopo do serviço e mercado-alvo. Decidindo pela maior ou 

menor amplitude de cada uma destas variáveis, pode combiná-las em 

quatro estratégias: foco pleno, foco no serviço, foco no mercado ou sem 

foco. Heavin construiu um modelo de negócios baseado na mais estreita 

estratégia de foco possível. Sua definição de público-alvo é absolutamente 

restrita, como descrito anteriormente, e as atividades oferecidas são 

bastante específicas. Nada de imensos salões de musculação, nem uma 

piscina ou uma sauna. Nada de atividades como spinning, boxe tailandês, 

ioga, terapias alternativas etc., comuns na maioria das grandes academias. 

Com um posicionamento bem definido, baseado em um forte conceito de 

serviços, implementado com grande competência e eficácia, parece que a 

Curves vem conseguindo alcançar todos os benefícios advindos do foco 

estratégico em serviços, a despeito dos riscos envolvidos com este tipo de 

modelo. Desde o início, a empresa se valeu da estratégia baseada em foco. 

As primeiras unidades nos Estados Unidos foram abertas em pequenas 

cidades, onde os aluguéis eram mais baratos e não havia uma competição 

tão acirrada quanto nas grandes cidades. Foi mais fácil para a Curves se 

tornar conhecida em comunidades menores, ganhando fôlego para depois 

entrar nas principais cidades. 

 

 

4.4.4. A construção da causa da Curves 

 

Gary Heavin sonha ter, no horizonte de mais alguns anos, 30.000 

unidades franqueadas da Curves ao redor do mundo. A intenção de Gary 

Heavin é tornar a Curves uma espécie de McDonald’s da ginástica, em 

tamanho e força da marca. Hoje em dia, nos Estados Unidos já existe uma 

unidade da Curves para cada duas lojas do McDonald’s, e nem é mais 
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possível se abrir novas unidades por lá. Além disso, a Curves almeja ter a 

metodologia mais eficiente para uma mulher perder peso e tornar-se 

saudável. Finalmente, Gary Heavin quer ajudar a transformar a visão que 

as mulheres têm sobre a ginástica, transcendendo as questões meramente 

ligadas à beleza, mas, sobretudo, relacionando a atividade física à saúde 

e ao bem-estar. Para manter o ritmo de crescimento, a Curves se baseia 

intensamente em sua cultura organizacional. Heavin considera ter 

encontrado pessoas que têm paixão pelo que fazem, que posteriormente 

são capacitadas para conduzir um negócio. Para ele, um dos pilares de 

sustentação é exatamente a incapacidade dos concorrentes para ensinar 

seus franqueados a ter paixão. Um outro ponto crítico para a estratégia da 

Curves é a constante inovação. A empresa – entenda-se Gary Heavin – 

investe cerca de 1 milhão de dólares por ano em pesquisas científicas e 

médicas para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Em breve será 

lançada uma nova geração de equipamentos, que serão os mais modernos 

do mundo. 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Conforme ficou constatado, o marketing de serviços deriva da junção de definições isoladas sobre 

o setor de serviços e sobre o marketing, para que depois possa se chegar à abrangência do termo 

em si. Levando isso em conta e considerando a aplicação prática no caso da academia Curves, 

nota-se que a maioria das empresas de serviços enfrenta concorrência ativa, então profissionais 

de marketing precisam descobrir modos de criar vantagens competitivas significativas para seus 

produtos. Um bom modo de se diferenciar é focalizar os esforços no segmento que tem melhores 

condições de ser bem atendido pela empresa, oferecendo assim um nível mais alto de 

desempenho do que suas concorrentes.  
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      Resumo 

 

       A proposta do trabalho é analisar verbalmente e visualmente as campanhas publicitárias do Mcdia 

feliz 2017. Um dia em que toda a renda arrecadada em lanches Big Mac nos restaurantes Mc Donald 

de todo o pais é encaminhada para o instituto Ronald McDonald, uma ONG que pertence ao terceiro 

setor, que desenvolve e coordena programas que possibilitam o diagnóstico precoce do câncer, o 

encaminhamento adequado, o acolhimento e o atendimento integral de qualidade para os jovens 

pacientes e seus familiares. A campanha é realizada pelo instituto em conjunto com a agência 

publicitária DPZ, onde foram analisados quatro anúncios da campanha, dois em formato de vídeo, um 

em formato de banner e outro em peça de internet. 

 

Palavras-chave 

 

Mc dia feliz; campanha; ONG, terceiro setor; crianças. 

 

ONGs e Instituto 

 

        O instituto Ronald McDonald, cliente e provedor da campanha é uma organização sem fins 

lucrativos, que está localizada no terceiro setor da economia. A finalidade desse terceiro setor é gerar 

bens e serviços públicos a partir da iniciativa privada sem ter uma geração de lucros, sua função é 

promover uma solidariedade social. 

mailto:r_galva0@hotmail.com
mailto:lucasrafatri@gmail.com
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        Segundo o site terceiro-setor.info as instituições que compõem esse setor da economia, são 

criadas a partir da participação voluntaria com o intuito de fazer ações caridosas visando melhorias 

nas áreas públicas e sociais, sendo que esse não pode substituir as funções do estado perante as áreas 

públicas e sociais, ele existe para auxiliar e complementar a resolução dos vários problemas existentes 

em diversas áreas, como por exemplo campanhas educacionais, eventos culturais, habitações, meio 

ambiente, assistência social e no caso do instituto Ronald McDonald é o de atendimento médico e 

saúde. 

Essas instituições são chamadas de ONGs, pois são organizações não governamentais e existem vários 

tipos de ONGs (Portal Terceirosetor,2017). 

 

      O portal nos apresenta oito exemplos, o primeiro deles são as fundações que são criadas a partir 

de uma doação de um patrimônio doado por uma família, empresa ou pessoa física, a transferência 

desse bem é feita através de uma escritura pública, validada pelo ministério público. O segundo são as 

organizações da sociedade civil que como o próprio nome diz são criadas por civis, duas ou mais 

pessoas se associam em torno de um interesse e objetivo social, a formalidade da associação é dada 

através de um estatuto indicando a finalidade da mesma, que passa por uma assembleia para poder 

ser registrada em cartório, esse registro deve ser feito como forma de registro empresarial assim 

constituindo um CNPJ junto a receita federal e outros órgãos reguladores do estado (Portal Inkspira, 

2017). 

        O terceiro tipo são as cooperativas que são uma união associações sem fins lucrativos que tem 

como objetivo a serventia de seus serviços aos seus associados, essa união é formalizada através de 

uma assembleia constitutiva. 

        O quarto exemplo que o site nos apresenta é o de instituto empresarial que é o que se encaixa na 

categoria do instituto Ronald McDonald, ele é criado por empresas privadas com a finalidade de gerar 

e desenvolver uma ação social, judicialmente são vistas como fundações ou associações (Portal 

Inkspira, 2017). 

       Como quinto exemplo nós temos as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) é 

uma associação que tem esse título que na verdade é um certificado dado pelo ministério da justiça 

onde esse reconhece a associação pela idoneidade da mesma em suas finalidades de ONGs e garante 

a mesma a possibilidade de firmar convênios e parcerias com todos os níveis de órgãos públicos, além 

de poder receber doações de empresas privadas que tem descontos no seu imposto de renda por isso, 

esse tipo de ONG não é muito bem vista pois é muito utilizada por políticos corruptos para fazer 

lavagem de dinheiro. 
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     O sexto exemplo é chamado de organização social que se constituem em uma pessoa jurídica que 

tem suas atividades ligadas a cultura, ensino, saúde, pesquisa cientifica e etc. Sem receber um lucro 

por elas, apenas alguns benefícios públicos como dotações orçamentais e isenções fiscais. 

    São apresentadas como sétimo exemplo, as entidades beneficentes de assistência social, que são 

denominadas como CEBAS, elas prestam serviços nas áreas de saúde educação e na própria assistência 

social e recebem um certificado do poder público por atuarem nessa área, elas são isentas de 

contribuição para o (INSS). 

    Por último e não menos importante temos o negócio social, que são empresas privadas que utilizam 

o seu lucro como meio visando gerar um impacto como fim, esse impacto é causado, pois as empresas 

direcionam suas atividades para resolver algum problema social, não existe uma legislação no Brasil 

específica para esse tipo de ONG.  

    Segundo o site o Brasil conta com cerca de trezentas mil ONGs, de diversos tipos e finalidades, a 

revista Época junto com o Instituto Doar fizeram uma lista com essas trezentas mil, apontando as 100 

melhores ONGs do país onde eles julgaram a eficiência, qualidade de gestão, sua transparência e boa 

governança (Portal Gife, 2017). 

        O instituto Ronald McDonald se encontra nesse top 100, promovendo saúde e qualidade de vida 

para as crianças e adolescentes que estão na luta contra o câncer (Portal Época, 2017). 

 

Instituto Ronald McDonald 

 

      O Instituto é uma organização sem fins lucrativos cuja missão é desenvolver e coordenar projetos 

que visam promover a saúde e a qualidade de vida de crianças e adolescentes diagnosticados com 

câncer. Foi fundado em 8 de abril de 1999 no Brasil e nesses 18 anos já destinou mais de R$300 

milhões, beneficiando mais de 3 milhões de crianças. O programa está presente em mais de 60 países, 

e para atender as demandas específicas brasileiras, desenvolveu programas locais como a Atenção 

Integral e o Diagnóstico Precoce. 

      A história da criação do instituto no Brasil surgiu em um caso de um garoto chamado Marquinhos, 

que havia sido diagnosticado com Leucemia Linfoide Aguda. A família do garoto não tinha condições 

de pagar o transplante de medula óssea que o garoto precisava para sobreviver (este procedimento 

não existia no Brasil, ele precisaria ir à Nova York para fazer o tratamento). A família então começou a 

campanha SOS Marquinhos, que contou com a ajuda de amigos e também de grandes jogadores de 
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futebol. Enfim, a família conseguiu arrecadar dinheiro e viajar para fazer o transplante. Lá, tiveram a 

oportunidade de ficar em uma casa Ronald McDonald, enquanto Marquinhos fazia o tratamento no 

Memorial Hospital. Infelizmente o garoto não resistiu. Foi um momento muito doloroso e os pais de 

Marquinhos se tornaram voluntários do Instituto Nacional do Câncer. Por ocasião do primeiro McDia 

Feliz realizado no Rio de Janeiro, eles organizaram uma grande festa, que chamou a atenção do então 

presidente do McDonalds, e assim começou a mobilização e a criação do instituto no Brasil. 

http://institutoronald.org.br/instituto-ronald-mcdonald-contra-o-cancer/# 

 

Missão e Valores 

 

        O Instituto Ronald McDonald atua em benefício do adolescente e da criança com câncer, 

trabalhando em conjunto com o INCA, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope), a 

Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer 

(Coniacc) e com mais de 80 instituições parceiras em todo o Brasil. Há 30 anos as chances de cura eram 

de 15%, atualmente pode chegar a 80%, desde que diagnosticado precocemente e tratado 

adequadamente. Nos últimos anos, os avanços em prevenção, detecção precoce, tratamento e 

controle do câncer ganharam novas perspectivas (Portal InstitutoRonald,2017). 

 

Como funcionam as casas Ronald McDonald 

 

         Existe um programa do instituto chamado Ronald McDonald House Charitites, cujo conceito tem 

como base ser “uma casa longe de casa” para adolescentes e crianças com câncer e seus familiares, 

que estão em tratamento fora de suas cidades de origem. As Casas Ronald McDonald oferecem 

gratuitamente hospedagem, alimentação, transporte e suporte para os jovens pacientes e seus 

acompanhantes. A primeira Casa Ronald McDonald do Brasil e da América Latina foi inaugurada no 

Rio de Janeiro, em 1994, antes mesmo da criação do Instituto Ronald McDonald, em 1999(Portal 

InstitutoRonald,2017). 

 

McDia Feliz 2017 
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         O McDia Feliz é uma campanha de arrecadação de fundos em prol de adolescentes e crianças 

com câncer. É uma iniciativa que mobiliza diversos setores da sociedade para contribuir com o 

aumento dos índices de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil. A campanha é anual e acontece todo 

dia 26 de agosto em todo o Brasil. Neste dia é convertida à causa toda o dinheiro arrecadado em 

BigMac e é coordenada pelo Instituto Ronald Mcdonald e conta com participação fundamental de 

outras instituições, colaboradores, funcionários e milhares de voluntários. A campanha é feita com 

foco específico para este dia. 

 

Levantamento de informações sobre a campanha 

 

Ano de veiculação: 2017. 

Mídias: TV, internet, banner, folheto, cartaz, outdoor, faixa de rua, display caixa. 

Conceito criativo: Entrevistar as crianças com câncer do instituto Ronald McDonald e mostrar a 

inocência por parte das crianças em relação à doença. 

 

Logo e Slogan:  

 



492 

 

Principais elementos visuais e verbais:  

Nos anúncios: Elementos Visuais - predomínio de cores claras, como branco, azul e amarelo. Procura 

demonstrar a felicidade das crianças graças ao projeto McDia Feliz. Elementos Verbais: Toda a parte 

escrita possui a predominância das cores branca, vermelha e amarelo, linguagem simples para fácil 

entendimento do púbico. 

Celebridades utilizadas na campanha: 

        Foi utilizada a presença do ator, apresentador e comediante Fabio Porchat, que atuou como o 

embaixador da campanha de 2017 se solidarizando ao participar sem cobrar cachê por sua 

participação, ele que é uma figura muito conhecida no Brasil, participou anunciando a campanha e 

entrevistando as crianças do instituto Ronald McDonald. 

 

Analises das peças - Entrevista com as crianças: 
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Aspectos Sonoros 

 

      Os aspectos sonoros marcantes nos vídeos são dois, o primeiro 

(https://www.dropbox.com/s/08yyut7fc6pyx0n/McDiaFeliz_FILME03_BRENO_YT.mp4?dl=0)é a 

forma como a entrevista foi gravada, com um som bem “cru”, sem mixagem ou edição, é algo que 

causa um pequeno desconforto, mas a partir de certo momento do vídeo onde a criança entrevistada 

demonstra sua inocência perante sua realidade, inicia-se na campanha de forma crescente uma trilha 

sonora a um estilo de pop rock alternativo, que dá um ar de superação a peça, atenuando-se na hora 

que o apresentador convida o espectador a participar da campanha. 

Os aspectos visuais e verbais 

 

     Os aspectos visuais e verbais das campanhas em vídeo também seguem o mesmo esquema em 

ambas os vídeos. O vídeo se inicia com o Fabio, embaixador da campanha pedindo autorização às 

crianças para fazer perguntas a elas, nessa hora nos são apresentados às idades e os nomes das 

crianças, que aparece no canto do vídeo com letras em branco causando certo destaque perante o 

fundo do vídeo. No caso da Ana Laura 

(https://www.dropbox.com/s/319wfed3tsj6zr9/McDiaFeliz_FILME01_ANALAURA_YT.mp4?dl=0) ele 

primeiro pergunta se ela gosta de ser criança, ela responde que sim, após essa ele logo pergunta “qual 

a coisa mais legal da sua vida?” e ela responde que é ir à praia e após essa ele pergunta qual é a coisa 

mais triste pra ela, que surpreendentemente é respondida de maneira muito inocente pela criança, 

ela não diz que é o câncer a coisa mais triste para ela, e sim uma vez que o avo dela torceu o braço, 

essa resposta nos mostra a inocência da criança perante a realidade dela, após isso uma caixa de texto 

é jogada na tela com o fundo da imagem ofuscada, para dar foco no texto e no rosto da criança, as 

letras estão em branco e está escrito “Ana Laura está tratando do câncer” enquanto isso está na tela 

o Fabio a pergunta “O que é ser feliz” na hora que ela começa a responder aquela caixa de texto se 

transforma de “Ana Laura está tratando de um câncer” para “Ana Laura está tratando de viver a vida” 

com o viver a vida em amarelo que é uma das cores da campanha e do McDonalds. 

       A mesma coisa ocorre com o vídeo do Breno 

(https://www.dropbox.com/s/08yyut7fc6pyx0n/McDiaFeliz_FILME03_BRENO_YT.mp4?dl=0), só que 

https://www.dropbox.com/s/08yyut7fc6pyx0n/McDiaFeliz_FILME03_BRENO_YT.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/319wfed3tsj6zr9/McDiaFeliz_FILME01_ANALAURA_YT.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/08yyut7fc6pyx0n/McDiaFeliz_FILME03_BRENO_YT.mp4?dl=0
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as perguntas são diferentes, no caso do Breno o Fabio pergunta a ele “Se você pudesse voar, para onde 

você iria? ”, Breno responde que iria para o Japão, após essa ele pergunta ao Breno quem ele mais 

ama no mundo todo, Breno responde “A minha namorada” que leva Fabio a fazer uma brincadeira 

com o garoto o chamando de “Safadinho” que acaba gerando um riso meio envergonhado em Breno, 

após isso ele faz uma terceira pergunta que se liga com o vídeo da Ana Laura e se inicia aquela mesma 

caixa de texto falando que Breno está tratando de um câncer, a pergunta é “O que te deixa com muita 

raiva?” e a resposta surpreendentemente também não é a mais óbvia que seria ter câncer, mas ele 

responde “Matemática”  apresentando novamente a inocência da criança perante sua realidade. 

Depois disso em ambos os vídeos a voz de Fabio aparece dizendo a seguinte frase “Viver a vida, é isso 

que criança gosta”, após essa frase o rosto de Fabio aparece de canto onde ele nos convida a participar 

da campanha, com o logo da campanha ao seu lado e a data da campanha embaixo e centralizado, nas 

cores vermelho azul e amarelo com Fabio usando uma camiseta vermelha para acentuar a assinatura 

da marca, Fabio encerra os vídeos falando o slogan da campanha, o dia da realização e ainda chama o 

telespectador para participar com a frase “Conto com você”, para um sentimento de responsabilidade 

para aderir à campanha. 

Com letras miúdas embaixo do vídeo, é dito que Fabio não cobrou cachê para participar da campanha 

em apoio a causa, e também é explicado como funciona o processo de doações para o instituto Ronald 

McDonalds no dia do McDia feliz  

 

Peças Impressas: 
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Aspecto verbal: 

        A mesma assinatura está presente em todas as peças, que é o slogan “cada big mac conta”, assim 

como o dia que será realizado o evento ‘’26 de agosto ‘’, assim como a frase “na luta pela cura do 

câncer”. Em ambas as peças os textos possuem uma variação de cores, com a forte presença do 

vermelho e amarelo (cores que representam a marca) e também do preto, branco e azul (que foram 

introduzidas na campanha). 

Aspecto visual: 

        Os elementos predominantes na campanha são as crianças juntas com o Fabio sempre sorrindo. 

A utilização da luz se destaca, pois, o ambiente tanto das fotos quanto dos vídeos está claro, com a 

presença predominante das cores vermelho, amarelo branco e azul, que são as cores da campanha, 

além de todas as campanhas apresentarem o logo tanto da campanha quanto o do instituto Ronald 

McDonalds. 

 A primeira imagem se encontra em um lugar que lembra uma brinquedoteca, com livros, brinquedos, 

quadros e desenhos nas paredes, possui um fundo verde bem claro, que procura passar a ideia de um 

ambiente leve, as crianças estão sorrindo e o elemento que mais chama atenção na foto devido à cor 

de sua camiseta é o garoto propaganda, Fábio Porchat, que usa uma cor forte e chamativa, ele é o 
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elemento principal desta peça, já que esta cor se destaca dentre as outras cores que são 

predominantemente claras, como o fundo verde claro e o branco que as crianças usam em suas roupas. 

Fábio é o único a olhar diretamente para a câmera. A assinatura da campanha possui uma mistura 

cores características do McDonalds, o texto envolve as cores vermelho, amarelo, preto, azul e branco. 

       A segunda peça possui algumas características que diferem da primeira peça citada. O fundo é 

cinza, é um tom que passa uma sensação de frieza. As crianças agora possuem algumas variações de 

cor em comparação a primeira peça, que estavam totalmente de branco. O garoto usa uma camisa 

verde e calça preta. Uma garota usa branco e a outra, que está em cima do Porchat possui um detalhe 

roxo acima de seu ombro. O apresentador está novamente usando vermelho. Outra característica que 

difere visualmente da primeira peça analisada é o fato de que nesta, agora todas as pessoas presentes 

olham diretamente para a câmera, ou seja, para nós. Uma das crianças e o apresentador Fábio agora 

seguram placas que nos dizem para apoiarmos a campanha do McDonalds. As mensagens são as 

seguintes: ‘’Cada big mac conta na luta contra o câncer’’ e ‘’Participe do #McDiaFeliz’’. 

 

 

Considerações finais 

 

O resultado da campanha foi um sucesso, o objetivo de informar e convidar as pessoas para 

participarem do Mc dia feliz 2017 foi alcançado, o instituto teve uma arrecadação de R$ 25.352.836,25, 

onde todo o dinheiro foi destinado para tratar das crianças e adolescentes com câncer. 

Percebemos por meio da análise visual e verbal das peças que, na campanha foi possível observar uma 

pequena perda de unidade entre as peças, não no conceito da campanha em si, mas especificamente 

na parte visual e visual onde o texto e o plano de fundo se alteravam entre uma peça e outra, porem 

nada que alterou o conceito central da campanha. 

Escrever esse artigo foi uma boa experiência. Além de ser a nossa primeira análise de campanha, 

também pensamos que é importante chamar a atenção e dar ênfase em causas sociais, buscando dar 

uma atenção maior, não só para o instituto Ronald McDonald, mas também para milhares de outras 

instituições que buscam fazer o bem e também precisam de ajuda, sendo ela monetária ou voluntaria. 

Um aspecto muito importante da campanha que pode se destacar, é a inocência das crianças perante 

a grave doença que elas sofrem, onde elas se mostram felizes com coisas simples da vida diminuindo 

o fator agravante que é o câncer, até por não entender direito o que está se passando na vida delas. 
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Gostaríamos de destacar a bela atitude do ator, apresentador e comediante Fabio Porchat, que abriu 

mão do cachê e foi o garoto propaganda da campanha como voluntario, uma atitude louvável em prol 

das crianças com câncer. 
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    Orientador: Professor Ms. Odenir Trevisani 

 

 

1. Introdução 

Para conseguir passar uma mensagem ao público-alvo desejado é necessário, além 

de estudar sua história e arquivos anteriores, traçar uma estratégia e tática midiática 

para que eles sejam atingidos de forma correta e efetivamente. 

Essas estratégias e táticas, atreladas a um bom plano de mídia e uma mensagem 

adequada, conseguem abranger o target desejado, trazendo sucesso para a 

campanha.  

Vamos acompanhar, no desenvolvimento desse trabalho, as estratégias e táticas 

midiáticas utilizadas para uma nova campanha da marca Mc Donald’s em São Paulo 

e no Rio de Janeiro. 
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2. Desenvolvimento 

 

2.1 História da marca  

 

Em 1937 os irmãos Richard e Maurice McDonald abriram um Drive-In em Acárdia, na 

Califórnia, com a intenção de vender cachorro quente. Um tempo depois, em 1940 eles 

abriram o MC DONALD’S BAR-B-Q um restaurante com garçons que entregavam, de patins, 

os pedidos no carro do cliente, o que se tornou muito popular e lucrativo. 

Em 1948 os irmãos renovaram o restaurante, e reabriram com uma nova proposta de 

embalagens descartáveis, 9 itens no cardápio (Em sua maioria hambúrgueres e milk shakes) 

e um tempo depois lançando as famosas batatas fritas. 

Ray Kroc, um vendedor de maquinas de milk shake, em 1955, após convencer os irmãos, 

levou o restaurante pela primeira vez para fora do estado. Ryan abriu outras franquias e 

desembolsou US$ 2.7 milhões e comprou a parte dos irmãos no negócio, mas logo levando a 

rede a falência e mantendo apenas algumas unidades. 

Em 1962, o restaurante da rede localizado na cidade de Denver no Colorado foi o primeiro a 

disponibilizar lugares para sentar internamente. Em 1967, com quase mil restaurantes em 

funcionamento nos Estados Unidos, a rede iniciava sua escalada internacional inaugurando 

uma unidade na cidade de Richmond, no Canadá, e outra em Porto Rico. No ano seguinte o 

atual design dos restaurantes, com o pequeno telhado ao redor do restaurante e as mesas do 

lado interno, foi introduzido como padrão em toda rede. 

 

 

2.2 Marca no Brasil 

 

Teve sua primeira unidade aberta em Copacabana, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 1979, 

sendo a primeira unidade a ser aberta na América do Sul. Dois anos depois uma unidade foi 

aberta em São Paulo, na Avenida Paulista, e o sucesso tão grande que o sistema Drive-Trhu 

foi implantado em 1984. 
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Está presente com 1.100 pontos-de-venda espalhados pelo território brasileiro (entre 

restaurantes, quiosques e McCafés). O Mc Donald’s é um dos maiores empregadores do 

Brasil, com mais de 34 mil funcionários. 

 

2.3 Plataforma da marca 

 

 Missão: Servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência 

extraordinária.  

 Visão: Duplicar o valor da companhia, ampliando a liderança em cada um dos 

mercados. 

 Valores: Contribuir com desenvolvimento das comunidades em que atuam; 

qualidade, serviço e limpeza aos clientes; incentivar o espírito empreendedor; 

compromisso com as pessoas e maximizar rentabilidade das operações. 

 

2.4 Produtos 

 

No Brasil o carro chefe da McDonald’s é o “Big Mac”. Mas além desse, outros produtos 

também têm grande destaque como as “McOfertas”, o “Mc Lanche Feliz”, “Quarteirão com 

queijo”, “Cheddar McMelt” e “Big Tasty”. Além de lanches, o McDonald’s também possui as 

famosas McFRITAS e a casquinha com sabores de baunilha, chocolate e mista. 

O McDonald’s também trabalha com produtos sazonais, tanto como sabores e embalagens 

lanches, quanto batatas fritas com temas diferenciados e sobremesas. Ex: batata frita e 

sorvete dos minions na época do filme. 

 

2.5 A loja conceito 

 

No dia 27 de julho de 2017 o McDonald’s inaugurou sua nova loja conceito em São Paulo, 

criando um estabelecimento que segue a identidade visual nova da marca em outros lugares 

como Estados Unidos e além disso é super tecnológica. 
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Foram instalados na unidade mesas interativas nas quais os frequentadores podem jogar 

games que são projetados do teto, mesas com tablets para uso recreativo e painéis 

digitais para agilizar os pedidos. 

Segundo o vice-presidente de marketing da marca, o objetivo de tanta tecnologia é solucionar 

o problema do consumidor com sua falta de tempo. Com essa loja conceito, a proposta é 

oferecer um serviço agradável, personalizado, criativo e que faça o consumidor ganhar tempo. 

 

2.6 Público alvo 

 

Público alvo geral: O Target principal do McDonald’s ao longo dos anos vem sendo famílias e 

crianças. A marca é a única do segmento que tem 60% do seu público formado por mulheres, 

mas ainda sim, não deixam de manter algumas estratégias para atingir jovens adultos. 

 

Público alvo escolhido: O público alvo dessa campanha é composto de Homens e Mulheres 

25+, incluídos nas classes A/B, morando em São Paulo capital, e que tenham filhos. Um 

público que usualmente é influenciado pela vontade de seus filhos de comer no McDonald’s 

e acabe levando e acompanhando a criança em seu consumo.  

 

 

2.7 Autobiografia do target: 

 

Meu nome é Débora, eu tenho 39 anos, moro em São Paulo capital e sou advogada. Me 

formei com 25 anos e desde então trabalho na área e gosto muito do que faço.  

Sou casada a 10 anos com Márcio, um empreendedor de sucesso em uma empresa de 

eventos, e temos dois filhos, a Isabella, de 7 anos, e o Mauricio, de 11. Apesar de eu e meu 

marido levarmos uma vida corrida, gostamos de passar os fins de semana com nossos filhos 

e aproveitarmos o tempo com as crianças.  

 Como somos uma família em boa situação financeira, também aproveitamos as férias 

escolares dos nossos filhos para viajarmos e conhecer lugares novos. Meu marido deixa a 

empresa aos cuidados do sócio e eu costumo ser liberada do escritório.  
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Minha rotina é corrida, acordo cedo para arrumar as para escola e tomamos um rápido café 

antes que tenha que sair para trabalhar. Deixo meus filhos na porta da escola, indo em 

seguida para o escritório e costumo busca-los na hora do almoço para que possamos almoçar 

junto, Márcio, quando consegue, se junta a nós. As vezes comemos em casa, outras vezes 

em restaurantes caseiros e algumas vezes em alguns Fast Foods para a alegria das crianças. 

Depois deixo meus filhos em casa com a empregada e volto ao escritório para continuar meu 

trabalho, voltando apenas ao final da tarde, e encontrando meu marido e filhos em casa, 

passando o resto da noite com eles até irmos dormir.  

Damos muito valor a família, mas apreciamos lugares e artefatos que facilitem nosso tempo, 

afinal, ambos temos a rotina corrida. Aos fins de semana costumamos passear em shoppings, 

cinemas, parques e clubes, sempre procurando divertir as crianças e passar um bom tempo. 

 

2.8 Comunicação da marca 

 

O Slogan mundial “Amo muito tudo isso!” Foi criado em 2003, usado pela 

primeira vez na Alemanha e continua sendo usado até hoje. Representa uma atitude 

dinâmica e um posicionamento jovem.  

Em 1974 foi ao ar o famoso jingle do “Big Mac” tornando-se uma das músicas 

mais cantadas do mundo inteiro. 

Em 2011 é lançada a campanha do “Simplesmente” onde o ingrediente é 

conhecido como “simples” e pós preparação é “simplesmente”. Ex: batata é simples, 

batata frita do McDonald’s é simplesmente. 

Eles possuem o famoso “Mc Dia Feliz” um dia no ano no qual todo o valor 

arrecadado com o lanche “Mc Lanche Feliz” vai para o Instituto Ronald McDonald para 

ajudar no tratamento de crianças. 

 

2.9 Mercado 

 

 60% dos restaurantes fast food brasileiros estão localizados na região sudeste. 

 O maior número de unidades de uma marca de fast food no Brasil é da Subway. 
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  De acordo com o levantamento do “Instituto Food Service Brasil”, o segmento de food 

service faturou R$178 bilhões e atendeu cerca de 80 milhões de consumidores 

mensalmente em 2016. 

 Os brasileiros estão entre os maiores consumidores de fast food do mundo, apenas 

perdendo para Estados Unidos, Japão e China, de acordo com um estudo da EAE 

Business School. 

 Mesmo perdendo no quesito de unidades, a McDonald’s ainda é a líder em share of 

mind nesse segmento de mercado sendo a maior e mais conhecida marca de fast food 

do mundo.  

 

2.10 Market Share 

 

A indústria de fast food é bem fragmentada, contendo uma grande quantidade de concorrentes 

sem que tenha uma liderança de fato muito destacada. Porém, é destacado, contudo, o market 

share em vendas do McDonald's, estimado em 30%. 

 

2.11 Marcas concorrentes 

 

Diretos: 

 Burger King: Era o antigo principal concorrente da marca e assim como no 

McDonald’s, seu principal produto comercializado é o hambúrguer. Foi trazida 

para o Brasil em 2004. 

 Bob’s: Uma rede Brasileira, fundada em 1952. Recentemente se “atacando” 

com a marca McDonald’s em redes sociais devido ao Milk Shake sabor 

Ovomaltine, que era do cardápio do Bob’s desde 1959, ser anunciado no 

cardápio do Mc. 

Indiretos: 

 Subway: O atual principal concorrente da marca, e é a maior rede de fast food 

do mundo em termos de quantidade de unidades. Chegou ao Brasil em 1993. 
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A marca também conta com outros concorrentes de fast food como “KFC”, “Pizza Hut”, 

“Giraffas”, “Habbib’s” entre outros, porém, mesmo assim se mantem na liderança, sem 

grandes preocupações, e com vantagem sobre os seus potenciais concorrentes. 

 

2.12 Objetivos de campanha 

 

De comunicação: fazer com que o público mais adulto e com filhos que gostem de ir ao 

Mcdonald’s, tenham prazer em comer os lanches da linha gourmetizada. E que o habito de 

comer Mcdonald’s passe a ter um requinte maior devido a gourmetização dos produtos. 

 

De mídia: Divulgar a nova linha de lanches gourmet do Mcdonald’s para que o cliente deguste 

do produto enquanto aproveita um tempo com sua família. 

 

2.13 Posicionamento 

 

Queremos com essa campanha, que o consumidor que normalmente só vai ao Mcdonald’s 

para realizar a vontade dos filhos: 

  passe a ter maior prazer ao consumir o produto 

 passe a ter maior vontade 

 crie um habito de consumo da marca, vindo com maior frequência e não só pela 

influência dos filhos.   

 

2.14 Estratégia 

 

Seleção dos Meios:  

Televisão {aberta e pay tv} 

Quase sempre é recomendada como um meio básico na veiculação de uma campanha.  

Possui os seguintes benefícios: 
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 Alta segmentação;  

 Alcance; 

 Demonstração visual do produto com a ajuda de artefatos audiovisuais; 

 Formadora de opinião; 

 Potencial e velocidade de cobertura. 

 

Redes  sociais 

O meio que possui a melhor relação custo benefício. Possui os seguintes benefícios: 

 Interatividade 

 Viral 

 Imediatismo 

 Praticidade 

 Menor custo 

 Alta segmentação  

 

Revista 

É um meio tangível, que muitas vezes tem alta credibilidade e confiança do consumidor. 

Possui os seguintes benefícios:  

 Durabilidade 

 Credibilidade 

 Ditadora de moda 

 Alta segmentação 

 Qualidade de impressão 

 

2.15 Periodo de Veiculação 
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Como queremos nos comunicar com Homens e Mulheres, 25+ que tenham filhos, optamos 

por veicular a campanha em um mês antecedente e um mês precedente a férias escolares. 

O mês de férias escolares escolhido foi Julho, sendo assim, os 3 meses de campanha serão: 

Junho, Julho e Agosto.  

 

2.16 Tática 

 

Gráfico de exposição dos meios 

 

 

Globo 

 

 Possui a cobertura de 99,5% da população brasileira, sua audiência é praticamente 

sinônimo de entrega de resultados para os anunciantes. Além de ser vanguardista na 

utilização de tecnologias que trazem maior eficiência na hora de se comunicar com o 

público. 

 Ostenta o título de segunda maior rede de televisão comercial do mundo, atrás apenas 

do grupo American Broadcasting Company (ABC). 

 

Audiência e afinidade dos programas escolhidos 

 

Audiência            Afinidade 
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 Jornal Nacional:      29,27                  112,94% 

 Novela 3:                 32,26                  100,25% 

 Jornal Hoje:             12,84                  130,28%  

 Fantástico:              22,02                  144,59% 

 

Pay TV 

GNT  

O canal GNT é focado em conteúdos para atender a gostos variados de mulheres. Possui 

uma vasta quantidade programas culinários, o que combinam com a nossa marca. O canal 

tem 15.187.179 assinantes e 362% de afinidade com nosso público. 

 

TLC 

É destinado aos adultos entre 25 e 54 anos e abrange três tópicos principais: culinária, viagens 

e personalidades. O canal tem 11.661.253 assinantes e 269,82% de afinidade com nosso 

público. 

 

Dados 

 O Brasil é o 8º mercado de TV por assinatura no mundo. 

 56,2 milhões de pessoas tem acesso a canais por assinatura. 

  18,6 milhões de domicílios tem acesso a canais pagos. 

 No 1º semestre de 2017 a audiência individual por minuto da tv por assinatura chegou 

a 2.404.020 

 O alcance médio diário da TV por assinatura é de 51%, representando 17,2 milhões 

de pessoas 

 O público da TV por assinatura é homogêneo, existindo uma diferença mínima entre 

homens e mulheres 

 

Veja SP 
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 É o principal veículo da maior metrópole do país. Múltipla, atual, referência cultural e 

gastronômica, assim como São Paulo, dita tendências e acompanha, avalia e indica o 

que há de melhor na cidade. Tem uma circulação de 222 mil exemplares, sendo 197 

mil por assinatura e 25 mil avulsos. 

 

 

 

 

 

Facebook 

 

Fazer marketing no Facebook hoje, é uma tendência mundial, com ele você pode acertar o 

seu público-alvo em cheio e interagir diretamente com ele, pois uma de suas maiores 

vantagens é o alto poder de segmentação. Exemplo: 

 Você pode segmentar seu público por sexo; 

 Interesses e prioridades; 

 Determinar por idade em que seu público se encontra; 

 E a localização e amplitude que sua campanha deverá atingir. 

 

Além disso... 
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 Dois bilhões de pessoas no mundo inteiro usam o Facebook mensalmente. 

 O Facebook permite que as marcas se conectem com mais pessoas, em mais 

dispositivos e com mais frequência do que em outros lugares.  

 Ampliando o alcance do seu post patrocinado, por exemplo, as marcas podem 

até se conectar com os amigos das pessoas atingidas. 

 

 

 

 

Instagram 

 

Todos os dias, mais de 500 milhões de contas do Instagram estão ativas no aplicativo. Mais 

de 800 milhões de pessoas estão ativas na plataforma todos os meses. 

 

 

Plano de mídia 

 

Fizemos um plano de mídia com veiculações programadas para quatro meios diferentes, 

sendo eles: televisão, pay tv, revista e digital.  

É uma campanha de sustentação, ou seja, o plano de mídia foi montado para o primeiro 

mês e será sustentado da mesma forma pelos dois meses seguintes. 
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MONOCROMATISMO PUBLICITÁRIO: A PERCEPÇÃO DOS DALTÔNICOS COM AS MARCAS. 
 

Aluno: Mariana Einecke Michelin           E-mail: mari-michelin@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Gondo Macedo 

 

Resumo 

 

A publicidade utiliza constantemente em sua comunicação diversos recursos, porém aquele que 

provoca grande impacto sensorial no indivíduo é o meio visual. As marcas procuram se destacar 

de acordo com o seu ambiente competitivo, desenvolvendo cada vez mais produtos com 

características distintas e com cores diferentes. No entanto, pessoas que possuem deficiência na 

percepção das cores têm uma relação diferente com a publicidade. Desse modo, através de uma 

metodologia de pesquisa qualitativa, este artigo explora as dificuldades dos daltônicos, os 

elementos que influenciam em suas decisões de compra e avalia o seu comportamento de 

consumo.  

Palavras-chave: Daltonismo; Publicidade; Cores; Percepção visual; Comportamento de 

compra. 

Introdução 

O processo de consumo de produtos no cotidiano é um ato inconstante, pois a razão de compra 

é influenciada por fatores distintos e determinantes como: psicológico, cultural, tendencial, 

modismo, comparativo, social, entre outros. Sabendo disso, a publicidade busca construir o 

vínculo entre o emissor (a marca) com o receptor (consumidor) com o intuito de diminuir riscos 

que interfiram nos critérios de decisão.  

Sendo assim, para que a transmissão da mensagem seja clara entre ambos é necessário que a 

marca conheça tanto a si própria quanto ao seu consumidor, senão as chances de alcance, 

identificação, fidelidade e de percepção sensorial com o indivíduo irão dissolver-se entre as 

demais concorrentes. Logo, é importante a construção dos elementos de marca juntamente com 

a identidade de modo a permitir o alinhamento da diretriz de atuação da empresa no mercado. 

A construção dos elementos de marca, como o nome e o logotipo, irão traduzi-la visualmente, 

auxiliando no processo de memorização e associações da marca no receptor. O posicionamento 

delimita, de forma comparativa, os limites da marca, manifestando: a promessa básica, para 
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quem se dirige, quais são seus concorrentes e qual é a ocasião de compra e de uso. Já o prisma 

de identidade assegura a unidade e os modos de expressão da marca. Desse modo, a marca 

deixa de ser intangível, distante da realidade do consumidor, e passa a ser algo que o representa.  

Assim é possível estabelecer pilares que revelam as etapas de identificação, significados, 

respostas e relacionamentos com a marca. O valor agregado viabiliza sua conscientização 

profunda e ampla, pontos de paridade e de diferença, desempenho, considerando a experiência 

com o produto, e por fim a fidelização da marca. 

Após a elaboração da construção de marca, como descrito acima, o próximo passo a ser tomado 

é a formação da comunicação, começando pelo emissor que transmite a mensagem através de 

uma mídia, e sua decodificação é realizada pelo receptor. A decodificação é subjetiva, varia 

com cada indivíduo, pois depende do seu contexto, convívio, educação, regionalização, 

deficiência, entre outros. 

A publicidade se utiliza constantemente da criação de estímulos sensoriais para a gerar reações, 

sendo no formato de imagem ou de som. A imagem é o processo de percepção visual, captado 

pelos olhos e compreendido pelo cérebro, sendo o recurso mais utilizado para chamar a atenção 

pela propaganda. As cores são os agentes principais do impacto no indivíduo, a sua variação 

provoca diferentes sensações.  

Entretanto, os objetivos de comunicação traçados por uma empresa, com a utilização da 

publicidade, podem não ser alcançados caso o indivíduo seja daltônico. Na veiculação de uma 

campanha as cores escolhidas e utilizadas para dar característica à marca, dependendo da 

anomalia da cor vermelha, verde ou azul, poderão não ser identificadas ou percebidas 

corretamente pelo público daltônico. 

Além desta introdução, o estudo está estruturado da seguinte maneira: no primeiro momento 

trata-se biologicamente sobre o processo da visão da cor e sobre o daltonismo; no segundo 

momento, abordar sobre a evolução da publicidade, marcas e cores ao longo da história; no 

terceiro momento, apresentar a tríade entre daltônicos, publicitário e o médico através de uma 

pesquisa qualitativa. 
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Processo da visão da cor  

Primeiramente, para a compreensão da deficiência visual como o daltonismo é necessário 

ilustrar a estrutura ocular humana, categorizar os processos de formação de imagem realizados 

pelo o olho e cérebro (córtex cerebral) e a percepção das cores. O olho é responsável por um 

dos cinco sentidos, a percepção visual. Esse órgão capta os raios luminosos refletidos por um 

objeto no ambiente, provocando no sistema nervoso uma reação de estímulos visuais e que 

assim os manda para o cérebro enfim interpretá-los. 

O globo ocular é o receptor externo do 

aparelho visual e localiza-se na cavidade óssea 

órbita. A íris regula a quantidade de luz que atinge 

a retina, assim como um diafragma, podendo 

expandir para proteger a retina do excesso de luz 

ou se retrair, permitindo uma penetração maior de 

luz. A pupila faz o processo contrário da íris, se 

dilata quando há pouca luz e se retrai quando há 

grande luminosidade.  

A passagem de raios luminosos no olho se deve pela estrutura dos meios transparentes. 

A córnea, parte anterior da esclerótica, permite a passagem de ondas de luz de 300 a 1500 nm. 

A curvatura biconvexa e a elasticidade do cristalino proporciona a modificação de sua forma, 

com o intuito de que os raios luminosos (380 a 760 nm) refletidos pelos objetos em diferentes 

distâncias, focalizem na retina. Os impulsos são formados e transmitidos até a área visual no 

córtex visual pelas células fotorreceptoras localizadas nos bastonetes e cones.  

 

A Retina é formada de células sensíveis à 

luz, fotorreceptores, como os cones e os 

bastonetes. Constituída em duas pequenas áreas, 

conforme a figura 1: mácula e papila óptica. A 

mácula (mancha amarela) possui grande 

quantidade de cones que realizam sinapses com as 

células ganglionares do nervo óptico. Os cones 

são neurônios responsáveis pela visão da cor e dos 

detalhes. Os bastonetes reagem à mudança de luz e são responsáveis pela percepção da forma 

Figura 1: Corte Longitudinal do Olho Humano. 

Fonte: Museu Escola do IB- UNESP. 2018 

Figura 2: Estrutura da Retina. Fonte: Museu 

Escola do IB- UNESP. 2018 
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e do movimento.  A papila óptica, conhecida como ponto cego, é uma região insensível à luz e 

não há formação de imagem. O nervo óptico é formado por fibras neurais que ligam a retina 

com o córtex cerebral. 

No século XVII, como uma forma de explicar cientificamente a identificação e a 

diferenciação das cores, surgem teorias da percepção da cor. A publicação do livro “Optiks” de 

Isaac Newton (1642-1727) marca o início das teorias. A descrição do experimento com a 

incidência do raio de luz do Sol sob o prisma demonstrou o processo de refração, do qual deriva 

sete cores. No entanto, o físico descrevia a luz como partícula. Thomas Young (1773-1829), 

físico e médico, em 1801 mudou essa concepção, até então aceita pela comunidade científica, 

com a “Teoria das três cores”. Nela Young propôs, através da teoria da ondulatória, que a 

incidência de luz era emitida por ondas. 

Seu conceito de luz como ondas e, principalmente, seu princípio de interferência 

ilustrado pelo famoso experimento da fenda dupla teriam despertado o interesse pela 

teoria ondulatória adormecido no século anterior, completamente dominado pela 

concepção corpuscular da luz de Isaac Newton (1642-1727). (MOURA; BOSS, 2015, 

p.1). 

Herman von Helmholtz (1821-1894), em 1866, desenvolveu a “Teoria de Young-

Helmholtz”, por o qual se baseou e aprimorou-se nos estudos de Young. Nela foi proposta que 

a diferença de cores seria a combinação de três cores primárias, três receptores sensíveis à luz 

constituintes do homem: azul-violeta, verde e vermelho-alaranjado. Dessa forma: 

O estímulo de cor que chega à retina vai estimular os diferentes tipos de cones de 

modo diverso, de acordo com sua construção espectral. Consequentemente, as células 

irão transmitir ao cérebro valores diferentes. O processo de cor se produziria pelo 

processo de mescla aditiva de cores. A televisão a cores se baseia neste processo. 

(FARINA, 1990, p. 65). 

Em 1872, Ewald Hering (1834-1918) defendeu em sua teoria a existência de três 

variedades de cones de dupla ação. As cores primárias e suas cores opostas, vermelho tendo o 

verde como sua cor negativa; o azul seria o negativo do amarelo; e do branco o preto, no qual 

atuam como fator de luminosidade. 

Um grupo de cones seria sensível às luzes amarelo e azul; outro teria sensibilidade às 

luzes vermelhas e verdes; e o terceiro grupo seria excitado pelo preto e pelo branco. 

De acordo com essa teoria, as cores azul, verde e “preta” recompõem a substâncias 

das células, mas essa mesma substância é destruída pelo amarelo, pelo vermelho e 

pelo “branco”. (FARINA, 1990, p.66). 

Experimentos realizados na metade do século XX em animais, como macaco e peixe 

dourado, juntamente com os dados psicofísicos quantitativos obtidos de testes com humanos 

permitiram o avanço da teoria de cores opostas de Hering. A teoria de Young-Helmholtz foi 
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explorada e testada, também no ultimo século, por outros estudiosos que confirmaram a 

tricromatia dos cones, porém os estímulos não são enviados diretamente para o cérebro. Essas 

duas teorias juntas formam a percepção moderna das cores: a Teoria dos Estágios. 

 

O “Stage Theory” ou teoria dos estágios 

afirma que os fotopigmentos dos cones realizam a 

separação de três tipos de comprimento de onda: S 

para “Short”, M de “Medium” e L “Long”. O cone 

sensível à onda longa (560nm) absorve a cor 

vermelha, a média (pico de 530nm) o verde; e a 

curta (420nm) o azul. Conforme a figura 3, a visão 

acromática é a soma dos tipos de onda (L+M+S), o 

amarelo-azul é a soma da onda longa com a média 

(L+M-S) e o verde-vermelho é a soma das ondas 

média e curta (L-M+S). Os estímulos da retina passam por esses estágios: 

O primeiro estágio pode ser considerado como o estágio do receptor que consiste nos 

três fotopigmentos (cones azul, verde e vermelho). O segundo é o estágio de 

processamento neural onde ocorre a oponência de cor. O segundo estágio é um nível 

pós-receptor e ocorre logo no nível da célula horizontal. (KALLONIATIS; LUU, 

2005). 

No entanto, existe um grupo de pessoas que não identificam as cores ou pela herança 

genética ou pela lesão no órgão visual. O Daltonismo é uma anomalia congênita hereditária 

provocada por genes recessivos no cromossomo ligado do sexo, no cromossomo X e essa 

perturbação dificulta no indivíduo a sua percepção das cores. Por estar ligado ao gene do sexo, 

o daltonismo é raro se manifestar nas mulheres, no entanto elas são portadoras e a probabilidade 

de seu filho homem ter é alta. 

Ao classificarmos os tipos de daltonismo ou deficiência congênita da visão das cores 

(DCV) temos a monocromacia, a dicromacia e a tricromacia. Entretanto, somente a dicromacia 

e a tricromacia possuem dentro delas três termos adicionais que ordenam a deficiência de cores 

(anomalia ou falta) de um fotorreceptor (cone) no comprimento de onda, os quais são: o protan 

para o vermelho (Long); deutran para o verde (Medium); e tritan para o azul (Short).  

A monocromacia é a percepção monocromática das cores, ou seja, os indivíduos 

enxergam em tons de cinza e que pode ter origem de diferentes formas. A monocromacia Rod, 

ou acromatopsia, os cones ou não estão presentes ou não funcionam, não é determinado pelo 

Figura 3: Modelo de visão de cor normal. Fonte: 

National Center for Biotechnology Information 

(2007). 
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cromossomo do sexo, homem e mulheres têm a mesma proporção; Na monocromacia Cone 

somente um cone (L, M ou S) está presente. A atípica, ou monocromacia cerebral, ocorre quando 

há uma falha na mensagem entre a retina e o cérebro. 

Os termos adicionais da dicromacia e da tricromacia possuem semelhanças em sua ordem. 

Em ambas há a interferência causada pelos cones na identificação nos comprimentos de ondas: 

o próton é na onda vermelha, o deutran é no verde/vermelho sendo o mais comum entre os 

daltônicos e o tritan no azul, o mais raro. Porém, o que as diferenciam é que na dicromacia: a 

protanopia, deuteranopia e a tritanopia são geradas pela ausência de um dos três tipos de cones 

na retina; e na tricromacia: a protonomalia, a deuteranomalia e a tritonomalia são a disfunção 

de um dos cones, que provocam no daltônico nuances de cores em diferentes intensidades. 

Publicidade: sua relação com as marcas e sua aplicação de cores. 

A publicidade pode ser compreendida atualmente como uma forma de comunicação entre 

a marca e o consumidor, que apresenta produtos ou serviços e se utiliza de diversos recursos. 

No entanto, a publicidade é mais complexa e ampla. Para compreendê-la é preciso apresentar 

cronologicamente suas manifestações durante a história, como a época em que se aliou com as 

marcas e como as descobertas científicas permitiram a nossa compreensão das cores e sua 

aplicação. 

A Idade Média apesar de abolir o modo de relações comerciais do passado e se concentrar 

em feudos surgem as guildas, acabando por representar, nessa época (século XI), o 

Renascimento comercial, que o qual dinamizou as atividades comerciais e auxiliou na 

importância das atividades econômicas. Elas são a consequência das Cruzadas, que em suas 

expedições militares até Jerusalém, foram retomadas e nasceram novas relações no comércio 

entre o Ocidente e o Oriente. Essa nova conexão permitiu a especialização do comércio, 

surgindo as feiras, as cidades e o nascimento de percepção de marca. 

Surgiram as guildas artesanais e comerciais, destinadas a controlar a quantidade e a 

qualidade da produção. Uma das determinações dessas guildas era que cada produtor 

colocasse uma marca em seus produtos, a fim de facilitar a sua identificação na 

eventualidade de ser necessária a redução ou ampliação da produção. Ainda sem a 

forte preocupação promocional ou de identidade, as marcas ganham importância. As 

marcas tornam-se, desde esse momento, uma proteção ao consumidor, que podia 

facilmente identificar a origem da mercadoria comprada.  (PEREZ, 2013, p.8) 

O declínio do período feudal originou uma nova percepção do homem na vida e na 

sociedade: o Renascimento, que rebuscou o conceito de sociedade, arte e cultura greco-romana. 

Entre 1400 e 1600, devido à Reforma, o homem passa a viver a sua individualidade, 
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preocupando-se mais com questões estéticas e individuais como alimentação, vestuário, saúde, 

conhecimento, etc. A estética influenciou a percepção de status social, como exemplo, a família 

Medici que bancava a produção de obras de arte e os expunha em sua casa. Esse tal 

comportamento é algo que permaneceu na sociedade e originou o processo de consumo. 

As expedições marítimas permitiram o avanço tecnológico e expandiram as relações 

comerciais, por meio da colonização do Novo Mundo ou através do contato com o Oriente. A 

arte renascentista avançou a partir da pintura à óleo, a qual permitiu que as cores não se 

misturassem na tela, podendo assim explorar a percepção do jogo de luz e sombra, destacando 

a intensidade psicológica e a emoção. Elementos que são observados na publicidade, como a 

perspectiva, profundidade, contextualização e cor.  

O óleo, ao contrário, era uma substância vistosa e de secagem lenta, que permitia obter 

uma grande variedade de efeitos, desde películas finas e transparentes (a que se dá o 

nome de glacis, ou velatura) até o mais encorpado empastamento (uma densa camada 

de tinta pastosa e de textura consistente). Permitia também a mistura de cores sobre o 

próprio painel, o que produzia uma escala contínua de matizes que, por sua vez, 

incluíam magníficas sombras escuro-aveludadas até então desconhecidas. (JANSON, 

2009, p.172). 

A publicidade voltada para produtos passa a ter forma a partir da primeira revolução 

industrial (1760-1860) com a aceleração do modo de produção, aplicação de conhecimentos 

científicos às técnicas de produção, aumento do consumo, constituição de novas classes sociais 

e o crescimento populacional proporcionou um aumento na mão de obra. Devido a isso, o 

mercado torna-se mais competitivo, “obrigando” assim as empresas a se diferenciarem. 

A Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, quando o uso de 

técnicas de promoção de vendas determinou a importância da seleção de nomes e 

marcas reconhecidos. Desenvolveram-se as técnicas promocionais como alternativa 

de atrair a atenção, pois os mercados começaram a se tornar mais competitivos. 

(PEREZ, 2013, p.8) 

Um grande exemplo de estratégia mercadológica e do processo de consumo da época foi 

em Londres com a criação da primeira loja de departamento em 1796, a Harding, Howell & 

Co’s Grand Fashionable Magazine, que tinha o público feminino como foco. A arquitetura 

georgiana do prédio com a distribuição de várias janelas permitiu para a loja de departamento 

a construção de vitrines especializadas e temáticas de acordo com os produtos da loja.  

A loja de departamento abusava e ousava em suas propagandas, criando eventos temáticos 

e o uso de palavras chave, destacando seus produtos, sua marca, a localização da loja e 

publicava nos jornais, algo que até então eram desconhecido e não explorado pelas lojas 
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londrinas. Ele instigava o consumo impulsivo, trazendo para a sua loja itens inéditos e que 

aumentava o fluxo de caixa. Algo que também beneficiou a loja foi sua proximidade com a 

recente inaugurada estação de metrô. 

Esse pioneirismo foi revolucionário e reproduzido rapidamente por concorrentes, sendo 

de extrema importância no futuro publicitário. Os anúncios das lojas juntamente com o 

endereço passaram a ter maior presença e importância ao serem veiculados pelos jornais, 

determinando as estratégias das empresas nos próximos séculos. Outros avanços foram: a 

preocupação com a ordem de importância dos produtos nas prateleiras, como atingir o público 

alvo e como prender sua atenção.  

No final do século XIX e início do XX, as empresas passam a considerar a gestão de suas 

marcas, as quais passam a ter “vida”, pois para criar percepção de proximidade com o público 

deixam de ser algo intocável e distante como alguém com personalidade e posicionamento, 

considerando assim a construção de seus elementos como fatores essenciais de identidade. 

Esses elementos, como foram apresentados anteriormente são: o nome, logo, cor, embalagem e 

personagem da marca. 

Dentre eles a cor possui papel fundamental psicológico, pois sua variação provoca 

diferentes sensações, podendo representar um sentimento, um objeto, uma mensagem, o 

cotidiano ou movimento. O homem utiliza essa linguagem desde em suas representações nas 

cavernas, com as pinturas rupestres até os dias atuais. A cor representa, na concepção humana, 

uma ferramenta de poder e de identidade, pois elas são capazes de nos diferenciar e transmitir 

a individualidade. 

Elas possuem o impacto de influenciar na lembrança através da sensação que cada uma 

pode representar para o indivíduo. Sabendo disso, a publicidade as utiliza nas marcas para 

simbolizar a sua identidade, sendo no nome, logo, embalagem e propaganda. É algo que as 

pinturas também retratam, pois representam o contexto em que o artista vivia, o seu estilo 

artístico, sua técnica, a sua perspectiva em relação ao mundo e principalmente a sua assinatura.  

A formação das cores nos olhos humanos começa pela sua captura pelos cones através da 

variação de magnitude dos comprimentos de luz, tendo o verde, vermelho e azul como cores 

primárias, conhecidos como RBG. A soma entre duas das cores primárias da síntese aditiva 

resultam no magenta (vermelho com azul), no amarelo (vermelho com verde) e no ciano (azul 

com o verde). A soma entre as três resultam no branco. 
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 Segundo Farina (1990), as cores 

básicas subtrativas são o amarelo, o vermelho-

magenta e o azul-esverdeado, que a 

sobreposição de duas cores temos: verde 

(amarelo e ciano), azul (ciano e magenta) e o 

vermelho (magenta e amarelo). A 

sobreposição das três secundárias resulta no 

preto, as cores CMYK. 

A cor nas embalagens é capaz de influenciar na decisão de compra, pois ela aciona 

rapidamente o reconhecimento visual, podendo diferenciá-la das demais concorrentes na 

gôndola, refletindo a característica do produto, por exemplo, o verde claro representa frescor e 

suavidade em sabonetes. Na propaganda a paleta de cores escolhida alinha-se de acordo com o 

anunciante e seu produto. Por exemplo, as cores quentes utilizadas em comerciais de cerveja e 

o suor da garrafa contrastam e enfatizam a refrescância da bebida no ambiente quente.  

Entretanto, a compreensão de sensações em relação à cor e consequentemente à marca 

pode ser comprometida, caso o receptor da mensagem seja daltônico. Portanto, para entender o 

comportamento de consumo e a percepção visual com a publicidade dos daltônicos foi realizada 

uma pesquisa qualitativa com um publicitário e cinco daltônicos.  

Pesquisa 

     

  Figura 5: Infográfico dos entrevistados daltônicos. Fonte: Desenvolvimento próprio (2018). 

A coleta de informações sobre a percepção dos daltônicos foi realizada com cinco homens 

que variam entre o ameno e o extremo grau de daltonismo. Dentre eles, três encontram-se na 

faixa etária entre 52 e 71 anos e os outros dois têm entre 16 e 20 anos como a figura 5 ilustra. 

A participação do entrevistado publicitário permite a compreensão da demanda mercadológica, 

a representação da marca na propaganda e sua percepção com a elaboração dos aspectos visuais 

Figura 4: (dir.) Cores aditivas. (esq.) Cores 

subtrativas. Fonte: Junior (2018) 
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de acordo com o público. Sua colaboração não representa a concepção total da publicidade com 

grupos minoritários, mas aborda um dos aspectos da totalidade.   

O intuito da entrevista é explorar as situações do seu cotidiano, sua lógica de compra e 

análise do nível de dificuldade da identificação das cores, ou seja, se a variação de luminosidade 

no disco de cores afeta de alguma forma. Em consideração à pesquisa, a apresentação da 

proporção populacional brasileira de pessoas portadoras dessa anomalia significaria um 

parâmetro, logo para isso foram contatadas as assessorias de imprensa de órgãos 

governamentais para a coleta de dados. 

De acordo com o CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), o DETRAN 

(Departamento de Trânsito de São Paulo) e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) 

constam que não existe uma pesquisa que calcule a proporção de daltônicos no Brasil, por se 

tratar de uma anomalia que não possui tratamento e que abrange uma pequena parte da 

população, assim como a miopia. Em uma matéria sobre o daltonismo veiculada pelo portal 

Globo em 2011 a CET, em entrevista, forneceu dados da época sobre a estimativa de daltônicos 

na cidade metropolitana de São Paulo: 

“Segundo a CET, só na região metropolitana de São Paulo estima-se que 10% dos 

homens e 0,5% das mulheres sejam daltônicos (cerca de um milhão de pessoas). 

Somente na cidade de São Paulo seriam 580 mil. Entre os daltônicos, 75% têm 

dificuldade com a cor verde; 24% com a cor vermelha e 1% com a azul.”. (portal 

online GLOBO.COM. 2011). 

Contudo esses dados representam, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 

aqueles que tinham registro de habilitação no DETRAN eram apenas os daltônicos com 

dificuldade para o verde e para o vermelho (deutran dicromáticos ou tricromáticos). Já os 

indivíduos que possuem monocromacia, ou seja, aqueles que enxergam na escala em cinza, são 

considerados deficientes visuais, portanto devem portar uma bengala. 

Marlon Muraro é publicitário e diretor de criação da Agência Sagrada. Descreveu a 

importância do uso da imagem na criação “A linguagem verbal é tão importante quanto a visual, 

ambas são complementares e elas não se substituem. Para determinados segmentos e produtos 

a linguagem visual acaba tendo uma importância e um significado maior, já para outros o texto 

é mais relevante e eles juntos compõem a criação”.  

A publicidade, segundo ele, conhece os significados naturais de cada cor. Cores “quentes” 

como o vermelho, o amarelo, o laranja, provocam agitação e são usados em promoções. Já as 
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cores “frias” como o verde, o azul estão ligados a produtos como leite e medicamentos, pois 

tem o objetivo de relaxar e acalmar. Finalizando ele acrescentou que a decisão da escolha de 

cores pela criação se deve a identidade visual do cliente. 

Sabendo disso, perguntou-se aos daltônicos quais cores eles têm dificuldade e quais 

sensações percebem com alguma cor em específico.  Verificou-se que todos possuem 

dificuldade com tons de verde, em seguida pelos tons de vermelho, na sequência cores mistas 

como o roxo, rosa e laranja e por último o amarelo que foi pouco citado. Ary relata que percebe 

as sensações que a cores “quentes” e “frias” simbolizam, embora Roberto L. não as perceba. 

Para o Paulo, o vermelho representa sensação de perigo. Iury se sente incomodado e 

desconfortável em ver com as sensações do marrom. O entrevistado disse que se sente confuso 

com as cores mistas. 

Observando os relatos citados acima, a publicidade pode não atingir o seu objetivo ao 

veicular uma campanha se o receptor não for impactado. Segundo Muraro, “a comunicação é 

isso, se eu utilizar uma cor com uma intenção e essa intenção não for percebida pelo consumidor 

eu (aquele que cria a peça) errei”. Ele justifica que diferentemente do passado, agora se utiliza 

o conceito de persona, a compreensão de comportamento, de hábito e de atitude, por isso é 

importante fazer o planejamento antes de uma campanha publicitária, pois conhecendo aquela 

persona as chances de errar são menores.  

Em situações do cotidiano que exigem para eles a identificação das cores “normais” 

fizeram com que eles se adaptassem, criando raciocínios específicos para certas ocasiões. O 

Paulo e o Roberto reconhecem a ordem das cores no semáforo. Um deles cita que a adição da 

faixa branca entre as duas cores na placa, o auxilia na diferenciação. Citam em terem dificuldade 

ao identificar cor de tintura de cabelo, giz de lousa, mudança de cenário em jogos e certos 

produtos domésticos. Quando não sabem identificar certa cor, pedem o auxilio de um 

conhecido, familiar ou preferem não mexer e arriscar.  

 

O perfil de consumo desse público com as mídias, segundo a coleta de dados realizada 

nas entrevistas, demonstra que o digital é o mais presente, devido a sua facilidade, a 

concentração das redes sociais, acesso à plataformas streaming e a rapidez das notícias. Ary e 

Paulo, devido ao seu trabalho, utilizam-se das informações pertinentes na rádio e entre os cinco 

entrevistados, os que mais assistem TV aberta ou paga. O entrevistado Estudante consome mais 
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revistas, jornal e OOH (out of home). O Iury, consome OOH, jornal e TV. Roberto diz que 

assina uma revista e compra jornal, mas um ele esquece de ler e o outro utiliza para outros fins, 

ele relata que só consome mídia digital. 

Os critérios na hora da compra variam, de acordo com o Paulo “O custo benefício e a 

qualidade são os itens principais que eu avalio. Indicação de pessoas próximas, avaliação do 

produto em revistas como carro e sites de avaliação.”. Ary diz “Praticidade, aparência e 

publicidade.”. O Roberto L. “A praticidade é, sim, o que mais avalio, mas isso depende do 

produto em questão. Indicação também, mas apego com marca eu diria mais pelo 

reconhecimento dela na categoria em qual eu busco, mas não tenho uma marca preferida.”. Para 

o Iury “Apego com a marca e pelo design.”. Por fim, o entrevistado é mais específico “Em 

vestuário analiso pelo corte. Escolho mais pela aparência, seguido pela recomendação/ 

indicação e por fim a qualidade.”. 

O publicitário comenta que uma campanha é só voltada para os portadores de deficiência, 

sendo visual ou outra, quando há um produto específico para aquele público. Ele acredita que 

a publicidade pode desenvolver mecanismos para que os daltônicos se sintam inclusos, mas 

antes deve ter uma conscientização por parte da sociedade pela exposição e divulgação dos 

casos de daltonismo e suas limitações.  

Dos cinco entrevistados apenas um deles, sente dificuldade em diferenciar os 

concorrentes. Paulo relata “Como faço as compras de casa, no mercado tem produtos que tenho 

dificuldade de identificar: sabonetes que usam cores rosa e branco na embalagem, o lilás e azul, 

é um igual ao outro como nos pacotes de pães e biscoitos Trakinas.”.  

Na percepção dos entrevistados daltônicos de cores utilizadas na publicidade, verificamos 

os elementos que chamam a atenção desse público e a formação de sua opinião. Para Paulo, 

“Na mídia digital o me chama a atenção são as cores primárias como o vermelho, azul, branco 

e amarelo. Na TV o que me chama atenção é a imagem. As cores não me afetam, a não ser que 

sejam vivas”. Ary e Roberto L. compartilham o mesmo critério em que o enredo e a imagem 

são o que captam sua atenção, mas as cores são o último critério que avaliam. No entanto, 

quando o assunto é a presença da publicidade nas mídias digitais os dois discordam. O primeiro 

se sente fascinado pela estratégia e o segundo se sente incomodado. Iury relata que a sua 

experiência profissional fez com que as cores fossem analisadas com olhar diferente, 

identificando sua importância. O entrevistado estudante detalha que não presta atenção em 
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anúncios com o fundo branco e presta atenção na composição visual como o fundo e as misturas 

das cores. 

Ao questioná-los sobre a sua percepção a partir das cores no anúncio publicitário 

refletindo a identidade visual da marca, para Roberto é algo sutil e que por essa razão não tenha 

prestado atenção, porém para o Iury passou a representar desde que começou a trabalhar. O 

entrevistado estudante revela algo interessante, “Quando a propaganda utiliza cor branca ao 

fundo eu vejo o anunciante ‘preguiçoso’, apela pelo vazio. O produto perdido no fundo também 

não gosto, mas acredito que as cores tem um propósito”. Paulo e Ary citam marcas só pela cor, 

como o amarelo para a Skol e o vermelho para a Ferrari, Coca-Cola e Brahma. 

Considerações Finais 

De acordo com a apresentação dos relatos dos daltônicos entrevistados foi possível 

entender a linha de raciocínio que criam como um modo de lidar com as situações do cotidiano. 

Como abordado no artigo, as cores podem facilitar a identificação do produto na gôndola, mas 

de acordo com as entrevistas, as cores são o último critério que eles analisam, tendo o texto na 

embalagem como o fator decisivo de compra. O texto é a forma facilitadora tanto para a marca 

descrever a função de seu produto quanto para o consumidor, pois ele é aquele que alinha seus 

interesses com as características do produto. 

Logo, na sua dificuldade de identificação de cores é possível compreender que quando 

para eles são apresentados algo que utilize muito esse recurso, somado com experiências 

anteriores em sua vida, faz com que eles criem inconscientemente uma barreira. As cores 

parecem algo tão simples e óbvio, no entanto isso pode mudar quando aquela representação não 

é perceptível para todos, podendo mudar uma perspectiva e o sentido de uma mensagem. 

Ao questionar os entrevistados daltônicos de como eles se sentem por não enxergarem as 

cores consideradas “normais” e se por acaso eles se sentem de alguma forma excluídos pela 

deficiência, todos respondem que não se sentem excluídos, pois conseguem lidar bem com essa 

situação. Ou seja, eles conseguem criar meios e estratégias para situações cotidianas.  No 

entanto para Paulo esse fator representa um empecilho na sua vida profissional porque segundo 

ele, “Excluído não, mas sim frustrado. Se eu conseguisse identificar as cores direitinho eu tenho 

certeza que eu estaria em um cargo maior na empresa.”. Sua profissão é vender carros, ou seja, 

um cargo que requer a identificação de cores. Sem a ajuda dos colegas de trabalho ou da ficha 

de identificação do carro essa tarefa se torna algo frustrante.  
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Há outras situações que podem exigir dos entrevistados uma questão difícil. Para o Iury 

em apresentações no projetor, a cor laranja pode passar despercebida. O entrevistado estudante 

aponta uma questão importante “Em outras situações de livros didáticos de outras línguas 

quando pedem para identificar e nomear a cor, eu me sinto incomodado pois se não identifico 

na língua portuguesa, imagina em outra língua.”. 

Tanto na publicidade quanto em outras áreas como na arte a experiência pode ser diferente 

com esse público. Roberto explica, “Eu acho que eu posso perder o impacto por causa das cores. 

Por exemplo, nas obras de arte, quadros ou em arte de rua acho que não vou ter o mesmo 

impacto do que os demais (não daltônicos)”. Algo que seu neto entrevistado também 

compartilha “Acredito que a minha experiência será diferente”. 

Um ponto crítico e que tem tomado grande importância nas últimas décadas é a inclusão 

de grupos minoritários em diversos aspectos da sociedade, como o publicitário Marlon Muraro 

comenta. Há produtos que foram criados para auxiliar os daltônicos como um tipo de óculos 

desenvolvido pela marca americana Enchroma. O site da marca disponibiliza o teste de 

daltonismo de Ishihara, teste utilizado pelos oftalmologistas para diagnóstico, no qual calcula 

o nível de daltonismo e a partir do resultado o site analisa se os óculos irá solucionar o problema. 

A partir desse artigo a publicidade como uma importante ferramenta de comunicação 

pode desenvolver mecanismos que contribuam na identificação. As marcas poderiam investir 

na descrição das cores na etiqueta, algo sugerido por um dos entrevistados e futuros 

empreendedores além do mercado, desenvolverem produtos, assim como óculos, em apoio a 

esse público. Estudos de mercado realizado pelos institutos de pesquisa podem apresentar dados 

da quantidade populacional e aprofundar sua percepção de consumo, podendo assim auxiliar 

tanto a publicidade, quanto as empresas. 
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RESUMO 
 

Este artigo apresenta caso de uso de tecnologias de produção e de visualização de informação 

que têm servido como estímulo aos multiletramentos e formação colaborativa dos indivíduos. 

Este caso de uso é um exemplo de um modo sustentável de integrar tecnologias digitais 

contemporâneas avançadas e acessíveis embasadas na internet, com ações pedagógicas de 

formação, que suportam alfabetização midiática, desde a educação básica. Tal integração 

resulta em aprofundamento de saberes de modo transdisciplinar, impactando em propiciar 

conhecimento de como passar da restrição referente à dimensão do discurso para possibilidades 

de atividades educativas práticas, com suporte de meios computacionais e hipermídia. As 

atividades têm causado transformação no modo de aprender e ensinar com uso de múltiplas 

linguagens; estimulado os atos de ler, de escrever e visualizar por meio de interação humano-

computador (IHC) combinada com a utilização de conceitos científicos do currículo de ensino 

fundamental; incentivado pesquisa e autoria colaborativas; e ao longo do tempo inspirado 

fluxos continuados de aprimoramento educacional e formação profissional dialógica dos 

indivíduos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção e visualização de informação; Formação de professores; 

Estudos culturais; Habilidades cognitivas; Educação interativa continuada;  

 

Introdução 

A literatura sobre a educação no Brasil, em particular, no âmbito de políticas de 

alfabetização (BRANDILEONE; OLIVEIRA, 2017; EDUCAÇÃO, 2018; PEREIRA; 

MEDEIROS, 2017), aponta problemas persistentes relativos a como estimular e ampliar 

adequadamente o nível das habilidades de ler e escrever da maioria da população brasileira. Por 

exemplo, o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) referente aos níveis de alfabetismo 

(alfabeto, rudimentar, elementar, intermediário, proficiente) dos indivíduos, que analisado, se 

estende ao mundo do trabalho, indica que,  
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[...] ao longo de mais de uma década de existência do Inaf, o Brasil assistiu à 

lenta, porém, progressiva ampliação da escolaridade de sua população, 

sobretudo em razão da ampliação do atendimento na educação básica para 

crianças e jovens. Nesse sentido, pode-se verificar ao longo de suas edições 

a melhoria nas condições de alfabetismo da população jovem e adulta 

brasileira, com redução significativa da proporção de pessoas nos níveis mais 

baixos, aumento nos níveis intermediários e, inesperadamente, uma 

estagnação da proporção de pessoas no grupo mais alto da escala de 

proficiência do Inaf. [...] (LIMA; RIBEIRO; CATTELLI, 2016, [internet]). 

Um dado extraído da análise realizada pelo INAF sobre alfabetismo e escolaridade que 

confirma a estagnação mencionada é que “[...] a grande maioria de quem chegou ou concluiu a 

educação superior permanece nos grupos Elementar (32%) e Intermediário (42%), enquanto apenas 

22% situam-se na condição de Proficiente da escala considerada”. (LIMA; RIBEIRO; CATELLI, 2016, 

[internet]).  

 Este dado, indica que é preciso estimular e ampliar possibilidades de uso do conhecimento 

relativo aos números e as letras, por meio de combinar ‘multiletramentos’ tradicionais com novos 

(COPE; KALANTIZ, 2009), interconectando com tecnologias digitais contemporâneas, que ainda são 

pouco utilizadas no ambiente escolar. 

 Para tanto, é necessário utilizar com aprofundamento a infraestrutura técnica das escolas e 

melhorar a formação inicial e permanentemente das e dos educadores, para que seja posta em prática 

uma cultura de fomentar atividades educativas de aprimoramento de conhecimento científico do 

currículo de educação básica integrada com as constantes transformações e evoluções nos campos da 

tecnologia, da ciência, das artes e da cultura. 

 Tal aprofundamento, pode propiciar aos indivíduos vivências e reflexões críticas relativas ao 

uso integrado de números, letras e ‘palavras’ de maneira combinada com artefatos tecnológicos e 

conceitos científicos contemporâneos, desencadeando nos indivíduos uma visão mais abrangente, que 

traga perspectiva de sobrevivência e de sustentabilidade social (talvez, em primeira instância, por meio 

da perspectiva de futura ‘empregabilidade’), gerando sentimento de prosperidade individual e 

coletiva, a partir de experiências transdisciplinares envolvendo os processos de ensinar e aprender na 

escola. 

 Isto, considerando que a responsabilidade da formação dos indivíduos é de toda a sociedade 

e prepará-los para o mundo do trabalho é uma função da escola (BRASIL, 1996). 

 Portanto, é necessário, entre os muitos e complexos problemas que reduzem propiciar 

educação de qualidade aos indivíduos, (tais como violência no entorno e dentro das escolas, 

superlotação de salas de aula), tornar a carreira de professor mais atrativa, ampliar a qualidade da 
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formação inicial e continuada das e dos educadores e estimular o protagonismo das e dos estudantes 

com suporte de atividades educativas embasadas em abordagem pedagógica mais horizontal e 

colaborativa (JC DEBATE, 2017). 

 Além disso, é necessário considerar o dado do INAF de estagnação em 22% do nível de 

proficiência de alfabetismo dos indivíduos que concluíram o ensino superior, e pensar criticamente, 

que entre eles, estão muitos professores. Isso indica que há muitos professores que precisam ampliar 

suas habilidades cognitivas de ler e de escrever para passarem dos níveis elementar e intermediário 

para o de proficiência. 

 Devido a essa complexidade de problemas que impactam de modo negativo os processos de 

ensinar e de aprender. Para que as ações educativas no âmbito escolar sejam mais efetivas, é condição 

chave investir progressivamente na criação e aperfeiçoamento de uma infraestrutura técnica e 

pedagógica sustentável para a educação brasileira. 

 Um modo de realizar tal proposta, é integrar as ações de formação dos educadores, com 

suporte de trabalho colaborativo envolvendo a educação básica e a superior, para reduzir a lacuna 

existente, no domínio dos indivíduos de habilidades cognitivas como as de ler e de escrever. E também 

possibilitar que os indivíduos aprimorem permanentemente seus conhecimentos técnicos e 

científicos.  

 Pois, conforme a legislação, por exemplo, a Lei que regula as diretrizes e bases da educação 

nacional (BRASIL, 1996), a evolução da educação básica e superior está interligada, principalmente, 

quando se considera a possibilidade de estimular de maneira permanente e progressiva o 

aprofundamento de conhecimentos e o exercício pleno de cidadania da população brasileira, com 

suporte dos processos de ensino e de aprendizagem embasados em conceitos científicos 

transdisciplinares integrados com o uso de tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

contemporâneas. 

 Nesse contexto, compreendendo que por exigência de sua formação inicial prevista em lei, os 

educadores são certificados em nível superior, automaticamente eles fazem parte do grupo de 

profissionais com maior nível de proficiência da cultura letrada apresentada pelo INAF. Então, é 

pertinente refletir como propiciar e sustentar novas possibilidades de apropriações tecnológicas que 

sejam acessíveis e escaláveis para estimular a formação de educadores nos cursos universitários 

formais, em serviço e em situações informais. Isto, com o objetivo de ampliar suas habilidades para 

implementar e ou aprimorar práticas educativas que estimulem multiletramentos e numerácia 

próprias e dos indivíduos sob sua coordenação. Pois, o crescente impacto das TIC contemporâneas, 

por meio de interconexão entre cultura letrada, visual e digital no cotidiano da sociedade, sugere que 
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se estimule o aperfeiçoamento de habilidades cognitivas dos cidadãos como as de ler, de escrever, de 

pesquisar, de comunicar e de pensar espacialmente por meio de uma abordagem pedagógica e técnica 

flexível, mais horizontal e colaborativa com apoio nos suportes técnicos que fazem parte da 

infraestrutura do ciberespaço (FRANCO et al, 2006; FRANCO, 2015; FRANCO, 2016b; FRANCO, 2017). 

 Considera-se relevante nesta análise sobre formação dos indivíduos por meio de aprimorar 

conhecimento transdisciplinar de maneira integrada com o uso de TIC, que as e os educadores têm 

sido as principais referências para estimular e melhorar, ou ‘não’ (se consideramos a defasagem 

histórica persistente que está relativa ao baixo nível de proficiência de alfabetismo da população 

brasileira apresentada pelo INAF (LIMA; RIBEIRO; CATTELLI, 2016)), as habilidades cognitivas de 

pesquisar, de ler, de escrever e de comunicar de crianças, jovens e adultos desde o ensino básico até 

a educação superior.  

Definindo o Problema 

 Entretanto, além da lacuna nas habilidades de ler e de escrever com proficiência na formação 

docente, existe falta de formação adequada para compreender e usar de modo integrado tecnologias 

avançadas de produção e de visualização de informação (TAPVI), com os processos de aprender e de 

ensinar conceitos científicos das disciplinas do currículo. Assim, há necessidade de estimular e 

instrumentalizar melhor o conhecimento e o domínio técnico dos docentes, para que com reflexão e 

consciência críticas, usem com adequação TIC contemporâneas como suportes técnicos e portadores 

textuais das atividades educativas propostas para os estudantes, no cotidiano escolar (FERREIRA; 

ROSADO; CARVALHO, 2017; FUNDAÇÃO VITOR CIVITA, 2009; GRIM, 2013, KUCHARSKI, 2017; SILVA, 

2003; VAILLANT, 2015; VASCONCELOS, 2016). 

Estratégia Metodológica  

 Para tanto, com apoio em uma estratégia de investigação qualitativa com características 

bibliográficas e etnográficas, este artigo apresenta casos de uso de TIC contemporâneas de modo 

integrado com atividades educativas escolares e da indústria cultural por meio de TAPVI e de realidade 

virtual (RV) e suas tecnologias. 

 As contribuições teóricas e práticas deste artigo embasam implementar e adaptar uma 

estratégia de formação permanente dos indivíduos que integre conceitos pedagógicos, técnicas e 

tecnologias do ciberespaço (FRANCO et al., 2006; FRANCO; LOPES, 2012; FRANCO; OLIVIERA, 2018), 

para que a escola passe da restrição referente à dimensão do discurso sobre, para as efetivas 

possibilidades de práticas educacionais (ROSING, 2016) suportadas por uso de TIC contemporâneas 

que contribuam para estimular que os indivíduos ampliem suas habilidades e capacidades relativas aos 



531 

 

multiletramentos e numerácia, por meio de letramento em codificação na construção de conteúdo e 

ambientes digitais bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D) (COPE; KALANTIZ, 2009; FRANCO; 

OLIVEIRA, 2018; GRIM, 2013; INSTITUTO AYRTON SENNA, 2018).  

Integrando Pedagogia e Tecnologia 

 Com embasamento teórico-prático em aprofundamento de estudos experimentais 

continuados e qualitativos ocorridos no âmbito da educação básica (FRANCO; LOPES, 2012; FRANCO, 

2015, 2017; FRANCO; OLIVEIRA, 2018), o objetivo deste trabalho é apresentar e analisar casos de uso 

de tecnologias computacionais de produção e de visualização de informação e hipermidiáticas 

acessíveis e escaláveis, que podem propiciar domínio de multiletramentos pelos indivíduos, 

aprimorando seu processo de formação. 

 Para tanto, a análise é feita com base em casos de uso de tecnologias computacionais que 

podem ser acessadas por meio de uso de celulares, computadores pessoais e tablets. E são 

investigadas e utilizadas como apoio para conformação e aplicação processual de arquiteturas técnicas 

e pedagógicas abertas e flexíveis que envolvem uso integrado de conceitos científicos do currículo e 

de TIC contemporâneas, desde a educação básica. Em particular, as TAPVI acessíveis, que têm na 

composição de sua infraestrutura, o uso de ‘letras’/ ‘palavras’ e ‘números’, propiciando oportunidades 

concomitantes para aprimorar multiletramentos tradicionais e novos por meio do letramento em 

codificação. Assim, integrar pedagogia e tecnologia serve de modo transformador, como estímulo 

permanente e progressivo ao aprimoramento cognitivo e técnico das e dos cidadãos, por meio de 

utilizar saberes transdisciplinares que envolvem interconexão entre alfabetização ‘tradicional’, digital 

e visual, ciência, tecnologia, comunicação, artes e cultura (FRANCO et al, 2006; 2007; FRANCO; LOPES, 

2012; FRANCO, 2017). 

 Evidências da efetividade da integração entre tecnologia e pedagogia estão em seu uso 

consolidado, em pesquisas acadêmicas relativas a estudos culturais, com apoio em tecnologias 

avançadas de produção e de visualização de informação (CARTER, 2018; GEROIMENKO, CHEN, 2005; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2018). Na utilização da indústria cultural da inter-relação pedagogia, meios 

técnicos do ciberespaço e conceitos científicos que podem compor um dado currículo na educação 

básica (KHANACADEMY, 2018). Incluindo atividades educativas experimentais qualitativas e 

longitudinais, com inovação, com apoio na utilização de TAPVI de maneira integrada com conceitos 

científicos do currículo, no cotidiano de uma escola de ensino fundamental I e II, impactando em 

aprimoramento da formação dos indivíduos (FRANCO et al, 2006; 2007; FRANCO; LOPES, 2012; 

FRANCO, 2017; FRANCO; OLIVEIRA, 2018).  
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 Em um ambiente escolar de ensino fundamental, o aprimoramento de formação dos 

indivíduos está situada em atividades educacionais formais e informais de complexidade progressiva, 

que são suportadas por uma integração TIC/ TAPVI contemporâneas, por exemplo, linguagens ‘script’ 

hipertextuais que compõem a infraestrutura do ciberespaço (FRANCO; LOPES, 2012; FRANCO, 2017; 

FRANCO; OLIVEIRA, 2018). 

Essas atividades têm apoio no conceito de tecnologias cooperativas oriundas da evolução da 

cultura letrada – da invenção das letras aos seus usos computacionais na infraestrutura das redes de 

computadores utilizados na comunicação (SAVERI; RHEINGOLD; VIAN, 2005), com estratégias e 

conceitos pedagógicos e linguísticos contemporâneos que transcendem a disciplinarização, 

propiciando implementar e ou aprimorar por meio da área de letras e linguística processos de ensino 

e de aprendizagem integrados com TIC, com foco inter e transdisciplinar  (MEC, 2016; PROFLETRAS, 

2018). 

Nessa perspectiva, os processos educativos, estratégias e conceitos pedagógicos descritos 

neste artigo corroboram com o uso de tecnologias do ciberespaço para estimular e sustentar 

atividades educativas simples e complexas. Isto com apoio de teorias como as de construcionismo, que 

é oriundo da integração entre a teoria construtivista e ações de aprender e de ensinar com suporte de 

artefatos tecnológicos diversos, entre eles, o computador e suas linguagens (PAPERT, 2008); de 

multiletramentos e multimodalidade (COPE; KALANTIZ, 2009; NLG, 1996; ROJO; MOURA, 2012) para 

ajudar os indivíduos compreender e participar de uma […] “mudança que atenda à demanda de um 

novo mundo, mais tecnológico, conectado e hipermidiático, e de uma nova escola, agora intercultural, 

com populações de diversas classes, raças, gêneros, que escapam às dicotomias tradicionais” (ROSA, 

2016, p.49 [internet]); de educação dialógica e prática para propiciar vivência e reflexão sobre o 

porquê é relevante compreender e se apropriar dos meios técnicos contemporâneos (FREIRE, 2016); 

de estudos etnográficos sobre letramento como prática/evento social (BUZATO, 2008); de 

compreensão de como utilizar elementos da cultura nos atos de aprender e de ensinar (HANNA, 2016; 

TRGA, 2013); de humanidades digitais (CARTER, 2018; HONN, 2014). 

Multiletramentos por Meio de Casos de Uso de Ambientes Digitais 3D 

 Nesta seção, os casos elencados exemplificam a relevância de que indivíduos, em particular, 

de áreas como a de Letras e de Linguística, investiguem e se apropriem de conhecimentos teóricos e 

práticos utilizados no universo de produção de conteúdo digital. 

 Dias (2012, p.95 – 122) desenvolve de modo conceitual e prático projeto educacional que 

promove multiletramentos na escola, com uso de “Hipercontos Multissemióticos”, com apoio em 

novas TIC da internet para pesquisa, criação, produção e publicação de conteúdo. O projeto estimula 
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que estudantes atuem, não só como consumidores de conteúdo, mas como produtores/escritores de 

conteúdo de novos gêneros digitais presentes na web, como blogs e podcasts. Além de propiciar 

imersão dos indivíduos em um universo repleto de textos multimodais e multissemióticos, que pode 

promover significações diversas inerentes a cada “modalidade expressiva” com as quais os sujeitos são 

confrontados. O projeto desafia “os leitores a entenderem as estratégias estéticas e as singularidades 

requeridas para a composição da literatura eletrônica”.  

 As estratégias estéticas e singularidades da literatura eletrônica hipertextual e ou 

hipermidiática, cada vez mais, estão acessíveis, propiciando produzir textos multimodais e 

multissemióticos, com utilização de TIC de modo integrado com conhecimentos científicos. 

 Assim, corroborando com a ideia de se utilizar materiais autênticos para ensinar e aprender 

língua materna e estrangeira, no contexto altamente intercultural, transdisciplinar e interconectado 

da sociedade do conhecimento (HANNA, 2012). 

 Portanto, trazendo novos desafios para o ensino de línguas, no que tange acompanhar as 

rápidas mudanças sociais e técnicas, que ainda que de modo lento, sempre impulsionaram novas 

formas de conceber o ensino, com base nas práticas sociais e tecnologias do cotidiano do capitalismo 

global. Pois, “a escola não deixa de sentir os efeitos coercitivos” que envolvem “as relações humanas 

e mercadológicas em constante transformação” (MELO; OLIVEIRA; VALEZI, 2012).  

 Para além de sentir os efeitos, a escola precisa se apropriar das técnicas relativas às 

mencionadas transformações, com apoio nas vantagens de usar TAPVI e RV para construir ambientes 

digitais tridimensionais (AD3D) multimodais e aprimorar processos cognitivos dos indivíduos. Pois, o 

processo de criar narrativa e produzir AD3D com sua representação simbólica estimula as habilidades 

cognitivas de escrever, pesquisar, visualizar e interpretar informação, e de ler (LOCKWOOD, 2004; 

FRANCO et al. 2006; 2007; FRANCO, 2016b). 

 No âmbito de educação presencial e a distância, o projeto Virtual Harlem é um caso que 

estimula habilidades cognitivas e multiletramentos dos indivíduos por meio de interface 

computacional multimodal. O projeto é desenvolvido com base no contexto de apresentar a 

identidade e o patrimônio cultural dos negros norte-americanos e suas contribuições para a literatura, 

a música, as artes, a dança por meio de uma narrativa em AD3D (BAKER, 2015; CARTER, 2018). Esse 

projeto utiliza processos de evoluções TAPVI desde 1996, integrando o conceito de ‘digital humanities’ 

/ ‘humanidades digitais’ com processos de aprendizagem e de ensino de literatura afro-americana por 

meio de um AD3D com base RV, possibilitando ao professor Carter (2018), de modo colaborativo com 

outros pesquisadores investigar e representar o ambiente do “Harlem Renaissance” dos anos 1920. 
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 Observa-se que esse trabalho de Carter (2018) é um exemplo de uso de visualização de 

informação multimodal para envolver estudantes com os processos de aprender literatura por meio 

de experiências sensoriais (ouvir, comunicar, visualizar, navegar espacialmente) em um AD3D, de 

maneira diversa de modos tradicionais de ensinar literatura. Assim, o pesquisador aprende 

continuamente e coloca a serviço do aprimoramento humano, via suas aulas, TAPVI como apoio para 

implementar e complementar as atividades educativas.  

 O uso de AD3D que integre fundamentos de educação, arte e cultura acontece também por 

meio de sua utilização em museus. O projeto educacional Dinos Virtuais, que é interligado com o 

acervo do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, é um exemplo que revela o potencial de se utilizar as 

‘letras e os números’, na escola, por meio de estimular letramento em codificação com uso de 

linguagens hipertextuais acessíveis da internet, incluindo arquivos e sistemas multimídia de baixo 

custo como suportes para produção, visualização e publicação de conteúdo digital bidimensional (2D) 

e ou 3D interativo, de RV, na web. 

 É o caso, “da primeira exposição virtual de vertebrados fósseis da América Latina”, que 

apresenta “um catálogo com informações científicas sobre as espécies” e inclui suas representações 

gráficas em AD3D, possibilitando interagir com réplicas 3D embasadas em estudos paleontológicos de 

animais, como dinossauros e tartarugas. Além disso, há opção de navegar espacialmente pelo museu 

virtual (DINOS VIRTUAIS, 2009). Pois, a exposição virtual foi construída e disponibilizada por meio de 

uma linguagem hipertextual acessível, no padrão da internet, a Extensible 3D Language (X3D) 

(BRUTZMAN, 2008). 

 Redução de custos de eletrônicos, como computadores pessoais e ‘smartphones’ celulares 

inteligentes, e maior acessibilidade a plataformas computacionais abertas, como a internet e suas 

tecnologias de produção e de visualização de informação (GEROIMENKO, CHEN, 2005; X3Dom, 2018), 

estimulam criar projeto educacional no ensino básico para formar docentes e discentes, por meio de 

construir AD3D de modo integrado com conceitos científicos do currículo (FRANCO et al. 2006; 2007; 

FRANCO; LOPES, 2012). 

 Então, como sugerem parâmetros curriculares (BRASIL, 2006), colaborando com estudos de 

como aproximar do domínio da escola, modos de produção da indústria cultural (ex. Jogos eletrônicos), 

como estratégia para formar indivíduos com base em cooperação, multimodalidade e 

multiletramentos, integrando linguagens, códigos e suas tecnologias, com sustentabilidade no 

currículo escolar, por meio de utilizar padrões abertos da internet. 

 Porém, conforme reflexões de Rojo em uma entrevista (GRIM, 2013), há o desfio de ampliar o 

número de casos de multiletramentos produzidos em ambiente de ensino fundamental. Em particular, 
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casos embasados em TAPVI com resultados que podem ser replicados, aprimorados e escalados 

(FRANCO; LOPES, 2012; FRANCO, 2016a; 2017). 

 Este caso de uso é um modo de utilizar TAPVI que pode ser replicado, adaptado e escalado 

desde o ensino fundamental, com baixo custo e alta qualidade, considerando-se desenvolver 

processos de ensinar e de aprender com aplicação de conceitos científicos e produção de conteúdo de 

modo transdisciplinar. E aprimorar habilidades cognitivas como as de ler, escrever, publicar, comunicar 

pensar espacialmente, praticar letramento em codificação com apoio em tecnologias abertas da 

internet (FRANCO; OLIVEIRA, 2018). 

 Assim, o processo de produção de um dado AD3D simples e ou complexo é feito por meio de 

usar e ou criar ‘scripts’/ programas de computador com o ‘framework X3Dom’ modo de trabalho 

X3Dom construído por meio de uma interconexão de linguagens da internet. A Hypertext Markup 

Language (HTML) e a Extensible Language (X3D)   (X3Dom, 2018). Elas são programadas em um bloco 

de notas e visualizadas por meio de um navegador como o Internet Explorer (FRANCO, 2016c). Os 

programas utilizam uma mistura de ‘letras’/‘palavras’ e ‘números’ que ao serem processados por um 

dado sistema computacional, são transformados em uma representação simbólica do programa 

escrito por meio de uma interface que combina visualização de informação em 2D e ou 3D e aparece 

em uma tela de computador, celular inteligente e ou tablete conforme figura-1. 

 

 

 

 Figura. 1 - Exemplo de parte de um programa escrito na linguagem X3D à esquerda e de sua 

representação simbólica à direita (cubo vermelho). Fonte da imagem (X3Dom, 2017). E representação de 

visualização de informação do cubo programado com uma textura em tablete à direita. Fonte da imagem 

arquivo do autor. 

 O exemplo de construção e visualização interativas de um cubo 3D simples, por meio de uso 

de técnicas de RV embasadas em tecnologias da internet, sustenta a ideia de utilizar fundamentos 

conceituais e técnicos de produção e de visualização de informação referente a um dado AD3D, como 

apoio para processos de ensinar e de aprender transdisciplinarmente na educação básica. Sustenta 
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também que este tipo de processo educacional estimula consciência da relevância de se dominar os 

números e as letras. 

 Como observado na figura-1, embora não apareçam visualmente nas telas dos computadores, 

‘letras e números’ são usados por meio de linguagens de programação como parte relevante da 

infraestrutura do ciberespaço. Ao serem utilizados por meio do ato de programar, propiciam melhorar 

habilidades relativas aos multiletramentos. Pois promovem uma interconexão de letramentos mais 

tradicionais, como os de ler e escrever com novos letramentos, como os de codificação e de 

visualização de informação, impactando em aprimorar cognição espacial e pensamento complexo e 

transdisciplinar figura-2. 

 

  

 

   

 

Figura. 2 – Exemplo de programa em linguagem X3D de construção de um AD3D complexo para estímulo de 

capacidades cognitivas. Fonte: FRANCO 2016c. 

 Programas de computador, como os dos exemplos apresentados nas figuras 1 e 2, podem 

servir para interligar processos educativos de codificar em uma dada lingua computacional com os de 

ensinar e de aprender língua materna e estrangeira. Desse modo, podem ser utilizados como materiais 

autênticos, ou seja, não projetados com o objetivo de ensinar uma língua (HANNA, 2012). Os indivíduos 

podem também vivenciar de modo integrado capacidades cognitivas e conhecimentos científicos e 

transdisciplinares que estão interconectados de modo transversal por meio da construção de um dado 

programa de computador e visualização de sua representação simbólica via uma dada interface de RV. 

 Pois, interpretando as informações do programa figura.2, identifica-se uso das línguas inglesa 

e portuguesa na composição do texto; da matemática por meio dos números que contribuem para 

transformar o ‘cubo’, na figura.1. Então, visualiza-se a transformação por meio do comando (Box size 
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= “0.5 20 60” - (no qual olhando de frente para uma dada tela, 0.5 representa (espessura/largura na 

horizontal), eixo ‘X’; 20 representa (altura na vertical), eixo ‘Y’; 60 representa uma dada 

(profundidade), eixo ‘Z’ de um objeto digital). Os eixos X, Y, Z estão referentes à geometria cartesiana. 

A textura da parede à esquerda, por meio do comando (<ImageTexture url= ‘bis.png’>), indica o uso 

de uma imagem histórica relativa à obra de Santos Dumont e seu voo com o 14 Bis. Do lado oposto 

aparece uma obra de J. M. Rugendas, conectando a construção da narrativa do AD3D ao universo 

artístico, cultural e histórico dos primórdios da nação brasileira (FRANCO, 2016c).  

 De maneira similar ao ocorrido com o professor Carter (2018) em sua formação continuada. O 

processo de aprender e de ensinar por meio de construir AD3D, com apoio em TAPVI e RV, beneficia 

o autor deste artigo em sua formação continuada como professor de língua inglesa, na rede pública 

municipal de uma grande metrópole. Além disso, impactos similares, se estendem por meio de 

aplicação de conhecimento tácito de outros educadores e discentes que participaram de processos 

interativos de formação e de aprimoramento de conhecimento científico e tecnológico propiciados 

por meio de formação formal e informal, no ambiente escolar (FRANCO; LOPES, 2012; FRANCO, 2016a; 

2017; FRANCO; OLIVEIRA, 2018), resultando em melhoria de habilidades cognitivas como as de ler, 

escrever, pesquisar, pensar espacialmente (ROGERS, SHARP, PREECE, 2013).  

Considerações Finais 

 A fundamentação teórica, os diversos exemplos de uso de TAPVI e RV em processos de 

formação de indivíduos e na produção de artefatos digitais, incluindo as análises prévias realizadas 

durante a construção deste artigo indicam que é relevante interconectar letramentos tradicionais com 

novos letramentos e conceitos científicos envolvendo aplicação prática de TIC contemporâneas para 

estimular habilidades cognitivas diversas e aprimorar a capacidade dos indivíduos para lidar com 

multiletramentos. 

 A utilização de tal interconexão nos processos educativos melhora a alfabetização midiática e 

informacional dos indivíduos (CAROLYN, 2012). E aprimora sua competência letrada (textual, visual, 

digital) multiletramentos, via atividades educativas multimodais e transdisciplinares, que instigam a 

capacidade de pesquisar e utilizar técnicas dos meios de produção industrial. Em especial as de 

letramento em codificação (FRANCO; OLIVEIRA 2018). Pois a codificação integra de modo estratégico 

a infraestrutura do ciberespaço e de produção de conteúdo digital, como no projeto ‘Pixar in a Box’ 

(KANACADEMY, 2017).  

 Além disto, uma formação humana e técnica embasada em TAPVI e RV integrada com 

conhecimento científico, desde a educação básica, se interconecta com a necessidade de áreas 

estratégicas, como a acadêmica, a militar, e a indústria de software e de hardware que investem 
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muitos recursos econômicos e humanos na formação de novo capital humano.  Com o crescimento da 

influência da cultura digital e dos recursos técnicos do ciberespaço no cotidiano dos indivíduos, essas 

e muitas outras áreas necessitam de indivíduos que sejam capazes de compreender e utilizar com 

aprofundamento a integração entre conhecimento científico transdisciplinar e tecnologias da 

informação e da comunicação contemporâneas para produzir e visualizar conteúdo.  

 Nesse sentido, os casos de uso e análises deste artigo sugerem que é relevante que as e os 

educadores das áreas de letras e linguística aprimorem seus estudos referentes ao uso de tecnologias 

digitais na educação. E ampliem sua participação, como autodidatas e por  meio de comunidades de 

prática, em experiências que estimulem aprimorar letramento em codificação utilizando recursos 

avançados de produção e de visualização de informação. Desta maneira potencializando sua 

contribuição no processo de formação de seus educandos, por meio de estimular o domínio 

aprofundado de letramentos tradicionais e novos letramentos de modo integrado com conhecimentos 

científicos, literários, linguísticos artísticos, culturais e tecnológicos desde a educação básica.  
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NARRATIVAS SOBRE 1968: O SEQUESTRO DO EMBAIXADOR AMERICANO 
 

Beatriz Batista da Silva 

Fernanda Reis da Rocha 

Professora Orientadora: Helena Bonito Couto Pereira 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo fazer um estudo comparativo entre duas narrativas 

sobre o episódio do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, ocorrido em setembro de 

1969. Os livros a serem trabalhados serão o texto literário memorialista O que é isso, 

companheiro?, de Fernando Gabeira, e a obra histórica A Ditadura Escancarada, de autoria do 

historiador e jornalista Elio Gaspari. 

 

Palavras chaves: Ditadura; Sequestro; Narrativa literária; Narrativa histórica. 

 

Introdução 

 

A Ditadura Militar no Brasil (1964-1985) foi um regime autoritário que teve início em março 

de 1964, com a deposição do então presidente João Goulart. O golpe objetivava impedir o 

avanço de organizações populares que eram consideradas comunistas, ou “de esquerda” e 

exercer um domínio total sobre a vida política, econômica, social e cultual da população 

brasileira. Todos aqueles que demonstrassem posição contrária ao sistema eram submetidos à 

violência e à tortura, o que em muitos casos significou a morte.  

 

Foram, e ainda são, inúmeras as pesquisas em relação à ditadura. Por um lado, historiadores, 

economistas e cientistas sociais até hoje publicam obras sobre o período, considerando suas 

numerosas repercussões no Brasil atual. Por outro lado, estudiosos de literatura brasileira 

publicam textos críticos sobre as narrativas literárias produzidas na época e também sobre 

narrativas contemporâneas que se referem ao período. Mas, distintamente de boa parte desses 

estudos, o presente artigo visa estudar o período ditatorial sob um aspecto diferente: o 

estabelecimento de uma comparação entre duas narrativas, uma literária e outra histórica, na 

apresentação de um mesmo episódio – o sequestro do embaixador americano Charles Burke 

Elbrick, ocorrido em 4 de setembro de 1969, meses após a promulgação oficial do Ato 

Institucional Número 5 (decreto que daria início aos anos militares mais opressores). Fazem 
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parte deste trabalho dois livros, sendo o primeiro deles O que é isso companheiro? obra de 

ficção, de fundo autobiográfico, e o outro A Ditadura Escancarada, obra de pesquisa histórica 

e documental. 

 

O autor da primeira narrativa é Fernando Gabeira, antigo militante do Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), e um dos participantes do sequestro de Charles Burke 

Elbrick, o que faz de sua obra um relato memorialístico dos fatos que ocorreram, podendo ser 

classificado como narrativa ficcional. 

 

Já A Ditadura Escancarada foi escrita pelo jornalista e historiador Elio Gaspari, empenhado 

em reconstruir essa tortuosa época. Essa produção caracteriza-se como o segundo volume da 

“Coleção da Ditadura”, composta por outros quatro livros. Seu relato, diferentemente do de 

Gabeira, fundamenta-se em um viés jornalístico que busca a exatidão dos fatos, recorrendo a 

numerosos documentos da época, caracterizando-se como registro histórico. 

 

A narrativa autobiográfica e memorialística 

 

Maria Lúcia Aragão (1992) afirma, no artigo “Memórias literárias na modernidade”, que: 

 

Hoje em dia costumamos chamar de “memórias” de um personagem a narrativa feita 

por ele mesmo dos acontecimentos de sua vida [...] Colocando em cena a elaboração 

de seu ser pessoal, na procura das significações contidas nos fatos passados. 

Diríamos que o memorialismo faz uma segunda leitura do tempo vivido ou... perdido 

(ARAGÃO, 1992, s/p). 

 

Ao iniciar o estudo, pode-se levantar uma questão referente aos motivos que levaram Gabeira, 

em O que é isso companheiro?, a escolher este tipo de narração. Talvez a resposta seja simples: 

sua intenção em contar e expor suas vivências e experiências, no detalhe de suas emoções; para 

tanto, optou por utilizar-se de um narrador em primeira pessoa, que corresponde à personagem 

que efetivamente participou da história relatada.  

 

O livro de Gabeira, uma vez que é um relato de sua vida pessoal na época da ditadura e do 

episódio em questão, não pretende fazer uma apresentação realista dos acontecimentos, já que 

a narrativa autobiográfica intenta não se prender “[...] à descrição exata dos fatos. Ela obedece, 

isso sim, à exigência de fidelidade a si mesmo, segundo a ordem dos valores reveladores do 

sentido de uma vida, na plenitude de sua permanente atualidade.” (ARAGÃO, 1992, s/p). 
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A obra distancia-se da objetividade com a qual poderia ser descrito o sequestro, deixando 

transparecer a subjetividade do escritor e sua própria relativização dos fatos. Tal aspecto 

aparece em diversos momentos, inclusive no excerto abaixo: 

 

Tudo era mágoa de quem não se conformava com o desfecho. O melhor talvez fosse 

tentar compreender o que se passava. Goulart compreendeu que estava perdido e 

resolveu ir para o Uruguai, certo de que o golpe era temporário, que mais tarde, 

seria chamado para ocupar seu papel na vida política do país. Quem era eu para 

entender as coisas profundamente? Estava desarmado teoricamente, ressentido, e 

não outro caminho na nossa frente, exceto prosperar e esquecer o baque que o país 

estava sofrendo. (GABEIRA, 2006, p. 27). 

 

Nele é possível observar o narrador passando sua própria versão e visão do que vivenciou e 

realizou, porém sem afirmar como verdade única e inquestionável o que diz e mostra. 

Juntamente com a subjetividade, há no livro diversas menções a sentimentos, emoções, 

sensações e gestos: 

 

Lembro-me de descer correndo as escadas da casa, de abrir a porta da garagem, de 

fechar rapidamente a porta da garagem, de olhar no fundo da Kombi esverdeada e 

ver ali, meio embrulhado num saco, o homem e a cara larga do homem. Dentro da 

Kombi as pessoas sorriam discretamente, orgulhosas. Encostei-me um pouco na 

parede e disse em voz alta: “Meu Deus, sequestramos o embaixador dos Estados 

Unidos”. (GABEIRA, 2006, p. 108, grifo nosso). 

 

Pode-se notar no trecho acima, através dos termos destacados (os verbos “correr” e “sorrir” e o 

adjetivo “orgulhosa”), como em sua narrativa há a possibilidade de vislumbrar reações e ações 

pertencentes não só ao personagem narrador, mas também às demais pessoas com os quais se 

relaciona – os integrantes de seu grupo revolucionário -  ou que somente observa à distância. 

 

É cabível comentar, também, que em O que é isso companheiro? Gabeira procura entremear 

seu relato com recursos linguísticos e literários que fazem uso ou evocam as ideias de 

condicionalidade, de possibilidade, fazendo com que o caráter factual do texto seja minorado e 

os excessos de detalhes – quando presentes - não apareçam ou detenham tanta relevância. 

 

Por fim, temos segmentos como o copilado abaixo, em que vemos quanta sensibilidade e poesia 

fazem parte do livro de Gabeira, detalhando determinadas cenas e ocorrências cotidianas e até 

mesmo simplórias como se estivéssemos diante de eventos extremamente relevantes: 

Era uma quinta-feira, princípio de primavera. Não me lembro se o verde  era mais 

intenso, se havia algum cheiro especial no ar. Não me lembro de nada, exceto de que 
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era um dia nublado, desses milhares de dias que entram na gaveta da memória e de 

lá não saem jamais. (GABEIRA, 2006, p. 107). 

 

 

A narrativa histórica 

 

A narrativa histórica é aquela que se propõe a ser fidedigna em relação à história real, ao factual. 

Tal registro objetiva apresentar os acontecimentos de uma determinada época em uma 

determinada ordem cronológica.  

 

No caso de A Ditadura Escancarada, podem ser destacadas, dentre os seus principais aspectos, 

características e ocorrências correspondentes ao período compreendido entre os anos de 

presidência do general Costa e Silva, segundo militar a assumir o governo brasileiro. O 

sequestro de Charles Burke Elbrick - marcante não só pelo modo como ocorreu, mas também 

por se tratar de uma figura diretamente ligada ao país responsável por financiar o golpe ditatorial 

– e todas as situações anteriores e posteriores a ele receberam destaque na escrita de Gaspari. 

Vejamos, por exemplo, o trecho: 

 

O “cara” era o embaixador americado Charles Burke Elbrick, um diplomata de 61 

anos a caminho da aposentadoria depois de uma carreira modesta. Com seus cabelos 

gomalinados parecia um médico de filme argentino. Servira em Lisboa no início da 

década e estimulara um golpe militar fracassado contra a ditadura do professor 

Antônio de Oliveira Salazar. Falava bem o português e chegara ao Brasil havia dois 

meses. Procurava costurar uma reaproximação com Costa e Silva, que maltratara o 

seu antecessor desde o dia em que ele ousara almoçar com Carlos Lacerda. 

(GASPARI, 2002, p. 87). 

 

Nesse parágrafo, o historiador e jornalista buscou elencar uma série de informações concretas 

sobre o embaixador americano – sua idade, seu tipo físico, suas relações figuras políticas 

importantes do período (como o militar e presidente brasileiro Costa e Silva, o político Carlos 

Lacerda e o ditador português Salazar), suas funções diplomáticas anteriores, etc.  

 

Concluímos, então, que o relato histórico pretende vincular-se, de maneira mais próxima e 

contundente, àquela denominada “história real”, buscando para tanto utilizar-se de recursos 

como a objetividade e a presença de inúmeros detalhes – sejam eles referentes aos eventos, 

personalidades e locais colocados em relevo e questão. O relato histórico sempre se fundamenta 

em fatos observados ou registrados em fotos, notícias de jornal e outras fontes fidedignas. 
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Estudo comparativo 

  

Feita uma breve definição desses dois tipos de narrativa, podemos estabelecer diferenças entre 

os textos de Gabeira e Gaspari a partir de passagens como: 

 

O motorista do embaixador não chegou a perceber tudo. O que ele viu foi um carro 

barrando sua passagem na rua Marquês. Ele parou e já apontavam uma pistola contra 

sua cabeça, enquanto dois homens entravam no banco de trás e dominavam o 

embaixador. O motorista foi empurrado para o lado direito, seu quepe foi arrancado 

e imediatamente enterrado na cabeça do jovem [...] O forte golpe que o embaixador 

recebeu na cabeça se deu no momento do transbordo. Ele foi retirado para a Kombi 

e julgou que ia ser morto ali mesmo. (GABEIRA, 2006, p. 122). 

 

Quando o Cadillac de Elbrick entrou na ratoeira, Vitor manobrou seu Volkswagen, 

como se o estivesse tirando da vaga. O motorista do embaixador parou. Quatro 

integrantes do GTA da ALN saltaram sobre o carro. Espremeram o chofer no banco 

da frente e Elbrick no de trás. Foram até uma pequena rua próxima, onde trocaram o 

carrão por uma Kombi. O embaixador tentou fugir durante a baldeação, mas lhe 

deram uma coronhada na testa, e enfiaram-no debaixo de uma lona. (GASPARI, 

2002, p. 90). 

 

Os dois excertos retratam a mesma passagem: o momento exato em que o embaixador 

americano é levado pelos sequestradores. No primeiro, o relato é feito de maneira mais informal 

e sua condução textual deixa-se guiar pelas impressões pessoais do narrador, como se verifica, 

por exemplo, em “Ele foi retirado para a Kombi e julgou que ia ser morto ali mesmo”. Essa 

cogitação pertence à narrativa literária, pois não se fundamenta, objetivamente, em um fato 

concreto. Já no segundo, prevalece uma maior formalidade, detalhamento e objetividade – 

havendo até mesmo a preocupação em registrar abreviaturas referentes a grupos guerrilheiros e 

revolucionários do período (“ALN” – Ação Libertadora Nacional, comando por um dos 

revolucionários mais procurados pela repressão: Carlos Marighella), as marcas e modelos dos 

veículos utilizados no sequestro e daquele no qual se encontrava Charles Elbrick, o número dos 

integrantes a concretizarem a ação, etc. É importante destacar, todavia, que o texto histórico 

contemporâneo tornou-se menos formal, ou até um pouco coloquial, como se observa em 

“trocaram o carrão por uma Kombi” ou em “enfiaram-no debaixo de uma lona” (grifos nossos). 

Essa espécie de coloquialismo, que reduz o formalismo do discurso histórico, de certo modo 

aproxima ambos os modos de narrar, sem que cada um perca suas peculiaridades.  

 

Assim, a partir do estudo realizado, conclui-se que narrativa memorialística demonstra  maior 

proximidade entre autor e leitor, apresentando forte relação com os sentimentos e as visões que 
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o autor detém dos fatos. O relato histórico, por sua vez, busca preservar a fidelidade para com 

a objetividade, no intuito de construir a história mais próxima possível dos eventos que 

ocorreram. 
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RESUMO 
 

O circo, longe de ser um mero entretenimento, em sua essência sempre foi construído a partir 

da linguagem do diálogo entre expressões artísticas que se manifestam por meio do teatro, da 

dança, da música e das artes visuais. Esta pesquisa tem como finalidade, por meio de entrevistas 

com pessoas que vivem da arte circense, do estudo da imagem e de uma breve pesquisa 

bibliográfica, compreender, por meio dessa transformação ao longo dos séculos, a perda ou não 

da essência do circo quando inserido nos meios de comunicação. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: circo; cultura popular; comunicação. 

 

 

Introdução 

 Ao voltarmos nossos olhares para o curso da história da arte circense, notamos uma forte 

apropriação cultural midiática sobre um espetáculo que vem perdendo sua linguagem estética e 

se readaptando, para se tornar produto para outros meios de comunicação. Entretanto, é preciso 

analisar essa mudança para compreender se a arte resiste aos tempos, mesmo diante de suas 

metamorfoses. Ou perde sua estética tradicional e essência, passando a ser vítima da 

globalização. Escolas circenses são criadas e geram debates com quem vive do circo tradicional, 

cuja formação se deu em família, pelo aprendizado de pai para filho. O palco, os artistas, os 

aplausos e o riso agora se adaptam a outros espaços e orçamentos que flertam com editais e 

outras praças, para compor novas estéticas e narrativas circenses. Essa arte, que sempre esteve 

entrelaçada às formas de expressões populares e enxergada também como uma das 

manifestações artísticas mais antigas que a própria história do Brasil, se redescobre a cada dia, 

seja nas bases das suas próprias tradições, ou estabelecendo a sua ligação com o cinema, a 

música, o teatro e até mesmo a própria televisão. Se, por um lado, a sobrevivência dos circos 

de lona, sobretudo os populares, é um desafio para os artistas e para os gestores que trabalham 

com as políticas públicas das cidades, por outro lado surge nas últimas décadas uma nova 

geração que acredita na resistência da arte em sua essência, seja por meio das escolas de 

formação circense ou praças de bairros que se tornam verdadeiros picadeiros a céu aberto. 

 Também é possível enxergar um circo baseado na fama e na manifestação dele nos 

meios de comunicação em massa, que por sua vez passam a ser o novo modelo de circo do 

século XXI. Para estabelecer uma discussão sobre o assunto é necessário entender o quanto 
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conhecemos do passado para esboçar um entendimento do presente, fomentando assim uma 

discussão sobre a prática circense enquanto produto midiático. 

 

Justificativa 

Muito além dos sapatos maiores que os pés e as meias coloridas, o circo, por meio de 

suas técnicas e desafios, acompanha o homem em sua ancestralidade. Mas, como qualquer outra 

tradição, ganha outras linguagens ao decorrer de sua história. 

O próprio palhaço, considerado um dos personagens mais significativos do circo, hoje ocupa 

novos espaços. Com raízes no circo-teatro, se apresenta no papel de extrema relevância nas 

comédias encenadas, ganhando notória visibilidade, principalmente nas trupes teatrais 

contemporâneas. 

A classe burguesa agrega a si os valores da aristocracia e se autodenomina guardiã da 

herança clássica, ao mesmo tempo em que busca se diferenciar e distanciar-se do corpo social 

e cultural que resta e o cerca. Mas quando falamos de circo percebemos que, mesmo sendo 

definido como popular a partir do espaço e pessoas que o permeiam, ele pode ser encontrado 

em diversas manifestações artísticas. 

Apesar das definições, a arte circense tem suas peculiaridades e traz uma forte reflexão 

sobre a dualidade imposta sobre diversas pesquisas já realizadas sobre as suas metamorfoses 

entre a cultura massificada e a cultura popular. 

 

 Objetivo 

Em São Paulo encontram-se pesquisadores, projetos e coletivos que incentivam a arte 

de circo, grupos de classe circense que fornecem dados atuais e históricos do circo com arquivos 

e pesquisas centralizados em centros de pesquisa. Alguns sites especializados no tema circo 

compõem também parte das fontes deste artigo, além de uma pesquisa de campo onde foram 

entrevistadas pessoas que vivem do circo em meio a metrópole paulistana, além de outros como: 

bibliotecas, filmes, música, entidades representativas, universidades, espetáculos etc. Baseado 

nessas fontes, este artigo tem o propósito de vislumbrar as características do circo, relatar sua 

tradição e seus modos próprios de comunicar ao longo dos séculos, além de investigar a relação 

que se tem com a sociedade do ponto de vista sociocultural e midiático. 

 

Metodologia 

 Com uma abordagem qualitativa e seguindo os recursos técnicos e obrigatórios de 

acordo com a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, esta pesquisa teve como 
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objeto de estudo a população que vive de circo na região da Grande São Paulo. Assim, 

buscamos compreender a resistência dessa arte ao longo dos tempos, passando por suas 

adaptações midiáticas, verificando a possível perda de sua identidade e tradicionalismo de sua 

essência, que passa ser vítima da globalização. As respostas para esses desdobramentos foram 

encontradas a partir de depoimentos coletados de pessoas que vivem do circo, grupo esse que 

tem como origem a formação desenvolvida por meio da transmissão oral de seus saberes e 

práticas. A metodologia adotada também consiste em tratar filmografias e biografias como base, 

mas a visita a companhias e a oralidade das pessoas que vivem da arte foram primordiais para 

criar uma ponte entre o que se é assistido nas telas e o que é visto nos palcos. Foram visitados 

espaços que vão desde escolas de teatro, praças, escolas picadeiros, coletivos, companhias, 

espaços onde o circo não é objeto central da programação cultural, mas, mesmo assim, está ali 

como espetáculo. Museus e até mesmo os próprios tradicionais picadeiros, além de uma extensa 

filmografia que não consiste apenas em filmes ficcionais, mas também documentários que têm 

como objetivo central o circo e seus personagens. Também foram ouvidos discos e até mesmo 

entrevistados músicos que usam o circo como plano de fundo de suas canções. A abordagem a 

cada entrevistado foi orientada para que fossem relatadas suas histórias com o circo e a sua 

opinião sobre a influência da mídia, já que eles sobrevivem e acreditam na arte. Não foi aplicado 

questionário com perguntas fechadas, e todas as entrevistas foram gravadas, filmadas, 

transcritas e fotografadas. A princípio não foi fácil encontrar os entrevistados, por conta da 

rotina repleta de compromissos e treinamentos intensos. O que atrasou muito a pesquisa e, dessa 

maneira, muitas foram realizadas durante o momento de trabalho das fontes. Seja em um 

camarim, enquanto essas pessoas se maquiavam, ou ensaiavam um número no próprio 

picadeiro, quando se tratava dos personagens de famílias mais tradicionais, ou durante uma aula 

de teatro, ali mesmo, junto com os alunos durante uma aula de construção de personagem. Entre 

os entrevistados estão Marcelo Marcon, que integra o elenco dos Doutores da Alegria, além de 

ser um dos fundadores da trupé Rue Lá companhia; o palhaço Klaus, interpretado pelo ator 

Márcio Douglas, que desde 2004 faz parte da equipe dos Doutores da Alegria; a instrumentista, 

cantora, circense e bacharel em sociologia, Lívia Mattos, que, muito além de ser a sanfoneira 

de Chico César e ter suas referências na arte circense em seus trabalhos, pesquisa sobre música 

no circo, por meio do registro audiovisual de entrevistas com circenses veteranos. Também foi 

entrevistada a atriz, comediante, diretora e coordenadora de projetos culturais, Daniela 

Biancardi, que se dedica à pesquisa do teatro cômico e gestual há 19 anos, formada pelo Teatro-

Escola Célia Helena, pela École de Theâtre Jacques Lecoq, de Paris, e pela Kiklos Scuola, na 

Itália. Fez circo e teatro de rua na Europa. Na África, participou de expedição com o projeto 



552 

 

Palhaços Sem Fronteiras, junto com um grupo dos EUA. Daniela também é ganhadora do 

Prêmio Claudia (Editora Abril), com destaque em cultura pelo conjunto de ações realizadas – é 

o maior prêmio da América Latina dedicado à mulher. Realizou-se uma imersão nas aulas de 

preparação corporal junto a Daniela e jovens da SP Escola de Teatro no Brás. Durante essa 

imersão, foi realizada muito além de uma entrevista, mas um exercício de observação para 

compreender o processo de criação desses profissionais que agora não ocupam somente os 

picadeiros. Também foi visitada a exposição da companhia La Minima, exposta no prédio da 

Fiesp, onde se fotografou e também se assistiu ao espetáculo Pagliacci. Sabendo da ligação do 

Circo Escola Picadeiro, hoje localizado em Osasco, se realizaram algumas visitas e se assistiram 

a alguns espetáculos da escola. Em busca do circo que se manifesta na rua, se visitou o Circo 

no Beco, localizado no bairro paulistano da Vila Madalena. Partindo do pressuposto que a 

intenção da pesquisa nunca foi contar histórias de vida ou de uma família, os personagens foram 

analisados como um conjunto fazendo referência ao que se foi encontrado na própria história 

do circo e ao questionamento sobre a readequação da arte a longo dela. A proposta de discussão 

do tema foi estabelecida ao fazer essa ponte entre o passado e o presente, onde o plano de fundo 

sempre foi o desdobramento da cultura nos dias de hoje. Por diversas vezes as respostas dos 

entrevistados se cruzaram e, quando foi estabelecida uma relação de pesquisador e pesquisando, 

nota-se entre um diálogo e outro a coincidência de pessoas em comum conhecidas, seja por já 

ter entrevistado para a pesquisa ou por serem do mesmo grupo de amigos. Sendo assim nítido 

que, por mais que não seja tão visível o tradicional circo-família, todas essas pessoas que fazem 

parte do circo contemporâneo também fazem parte de uma grande família. Mesmo sem a 

existência de formulários para coletar as entrevistas, a pergunta em comum em todas as 

conversas era única: você acha que o circo perdeu sua essência ao longo de sua história para se 

tornar produto midiático? Os desdobramentos dessas respostas dão origem às discussões desta 

pesquisa. 

 

 

Resultado 

É da estrutura do circo mostrar o inusitado e o que é novidade dentro de uma sociedade. 

Houve uma época em que a própria televisão, e até há pouco tempo animais, eram atração dentro do 

picadeiro.  

No próprio filme O Rei do Show (2017) é narrada a história do circo de P. T. Barnum, showman 

conhecido por ser um dos precursores da publicidade e transformar bizarrices em atração. É possível 
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enxergar pessoas que são tratadas como aberrações na sociedade, sendo expostas em picadeiros com 

a proposta delas superarem seus limites e pertencerem a um espaço que as aceitem.  

 Bem diferente do cenário apresentado no longa-metragem Freaks (BROWNING, 1932), em O 

Rei do Show os personagens encontram no circo o sentimento de pertencer onde não são tratados 

como aberrações. Essa analogia entre o pertencer e o mágico faz do picadeiro um lugar 

completamente transformador, não somente para os que assistem, mas para os artistas que os fazem. 

A personagem da Mulher-Barbada mostra que, mesmo não sendo aceita socialmente em 

outros ambientes, é no picadeiro que ela pode sentir o gostinho da liberdade e por mais que soe 

perverso imaginar, traz ao circo o adjetivo de inclusão. 

Durante o espetáculo Animo Festas, assistido no Sesc Osasco, o ator Márcio Douglas interpreta 

o palhaço Klaus, apresentando um monólogo repleto de humor sobre o palhaço que, bem longe dos 

picadeiros, agora anima festas: “Um acrobata, um palhaço, as mulheres da lira e já não se existem mais 

aberrações. O circo depende do agrado do público, o que pessoas querem assistir? O que o público 

não quer ver mais?” (DOUGLAS, 2018). 

Confirmando assim o que é visto na ficção e na realidade, mostrando que o circo, por meio de 

suas mutações, alimenta a imaginação do público, afinal é ele que o mantém. Na história apresentada 

no filme O Rei do Show (2017), o pitoresco passa a não ser mais o suficiente, fazendo com que a arte 

necessite passar por outros processos. 

A humanização do picadeiro coloca agora o próprio homem a frente dos seus limites enquanto 

é embalado por música e fogos de artifício. No espetáculo Animo Festas somos capazes de enxergar a 

relação entre o público e a glamourização do artista, que por vezes ofusca a miséria da profissão. Além 

de ressaltar os limites físicos dos que vivem da arte, nas condições em que os próprios se colocam ou 

aceitam ser colocados em troca do dinheiro que pode vir a pagar suas contas. 

 

Figura 1 - Espetáculo Animo Festas, Sesc Osasco 
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Foto: Mirela Lemos 

 

Na peça o próprio personagem Klaus é a personificação das críticas que envolvem os artistas 

que acreditam que só se vestindo de palhaço, sem preparo algum, sem treinamento, já são o bastante 

para serem chamados de artistas. 

Tem muito artista colocando o nariz de palhaço, mesmo não sendo 

palhaço, mas se apropria da arte que chega na perspectiva dele como um 

produto vendável. Isso chega ser cruel, os meios de entretenimento 

infantil que se apropriam da figura do palhaço por acreditarem que assim 

chegam em uma comunicação mais direta com a criança, assim vendem 

mais. (DOUGLAS, 2018) 

 

No filme Bingo: O Rei das Manhãs (2011), a história do palhaço Bingo, claramente inspirado 

no palhaço Bozo, personagem criado nos Estados Unidos em 1946 por Alan Livingston e reproduzido 

no Brasil pela emissora do SBT entre 1980 e 1991, mostra o quanto a figura do palhaço pode ser 

infantilizada e perde senso crítico do próprio personagem, para ser simplesmente mais um produto. 

Mostrando que não basta vender a imagem, o picadeiro e a televisão sempre vão ter 

linguagens distintas e uma nunca vai se sobrepor a outra. O que é apresentado em um programa de 

televisão, onde o personagem é apenas mediador de uma mensagem que não leva nenhum senso 

crítico, nunca vai atingir aqueles que buscam o Festival Internacional Sesc de Circo como 

entretenimento. 

A televisão e outros meios de comunicação têm o seu espaço, o seu lugar, mas a troca entre o 

artista e a plateia nunca serão iguais. Deixando assim bem claro que são experiências completamente 

diferentes, com público e práticas de consumo completamente distintos.  
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Em uma imersão às aulas de preparação corporal na sede do Brás da escola SP Escola de 

Teatro, com a professora Daniela Biancardi, se pode enxergar um pouco dessa linha tênue entre os 

picadeiros e as escolas que agora também trabalham esses profissionais para o ofício: “As escolas se 

apropriam das lógicas circenses, um palhaço não é um simplesmente um palhaço, antes dele ser 

palhaço ele já passou por diversas fases do circo” (BIANCARDI, 2018). 

  Durante as aulas foi possível analisar que o mesmo encantamento proporcionado nos 

picadeiros é possível ser encontrado dentro de uma sala de aula, por meio de técnicas e estudos que 

têm suas origens na arte circense. Seja ensinando a troca realizada com a plateia, simplesmente por 

meio de um aquecimento corporal, servindo como prelúdio de quando realmente acontecer o 

encontro de fato, ou por meio de um exercício de máscaras, onde um abajur é capaz de transformar o 

estudante ali mesmo na sala, em um personagem lúdico.  

 

Figura 2 - Aulas de preparação corporal com Daniela Biancardi, SP Escola de Teatro 

 

Foto: Mirela Lemos 

 

Mostra-se assim que as escolas de teatro carregam em si o Novo Circo, trazendo o dinamismo 

da arte que passou a se manifestar em diversos lugares e se ressignificar o tempo inteiro. Um cenário 

não tão diferente deste é também enxergado na Circo Escola Picadeiro, onde os alunos não vivem da 

arte, mas buscam na escola as técnicas esportivas utilizadas nos espetáculos circenses para uma 

melhor qualidade de vida.  E posteriormente, por meio de treinamentos intensos, apresentam os seus 

números diante de uma plateia. 
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Figura 3 - Aulas de Máscaras com Daniela Biancardi, SP Escola de Teatro 

 

Foto: Mirela Lemos 

 

Figura 4 - Espetáculo Circo Escola Picadeiro, Osasco/SP 
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Foto: Mirela Lemos 

 Contrapondo-se a essa ideia e nos remetendo ao que é visto em algumas mídias, no filme 

Chocolate (2016) é apresentada a história do primeiro artista negro de circo que fez sucesso no final 

do século 19, na França, e também o primeiro a fazer publicidade. Nos mostra, em um roteiro repleto 

de críticas sociais, o quanto a mídia pode expor o homem ao ridículo a ponto de o fazer cegar sobre o 

seu real lugar de fala, mostrando as consequências que a publicidade pode trazer para o artista e para 

a arte que apesar de ser promovida, nas entrelinhas, sempre vai ser usada para lucrar e dar audiência 

quando foge da real troca que existe entre o público e a plateia. 

Hoje podemos encontrar no circo, mesmo os mais tradicionais, personagens da própria 

televisão. Em uma das pesquisas de campo realizadas, após comprar algumas barras de chocolate 

Nestlé e adquirir os ingressos para assistir à apresentação do Circo Fantástico, localizado no 

estacionamento do supermercado Wallmart, na região de Osasco-SP, em um determinado momento 

da apresentação o personagem da Marvel, Homem de Ferro, vira parte das atrações do espetáculo. 

Mostra-se que, mesmo existindo outras manifestações circenses, é o público quem define essa 

evolução e determina o que assistir. Garantindo a subsistência de quem sobrevive do circo, fazendo 

com que a arte busque sempre aquilo que agrada e a sustenta como parte desse entretenimento 

lucrativo. 

O mesmo acontece ao enxergarmos o projeto Circo no Beco, localizado na Vila Madalena, que 

tenta desmistificar a ideia que a passagem do chapéu em troca de algumas moedas é esmola, 

revelando mais uma vez que o show é sustentado pelos aplausos do público. 

Foto 5 - Circo no Beco, Vila Madalena/SP 
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Foto: Mirela Lemos 

 

O projeto é mais um exemplo de como o circo pode se reinventar em outros espaços, o que 

também pode ser enxergando na trupe Rué La Companhia, que tem a intenção de levar a linguagem 

circense para outros meios além do picadeiros e espaços dos quais são de origem. É uma referência 

ao circo clássico, à mágica clássica e à palhaçaria clássica, repensando, assim, cada uma como seria nos 

dias de hoje.  

Seguindo a mesma linha temos Lívia Mattos que, além de ser pesquisadora da arte, socióloga, 

é sanfoneira e atriz. Traz em seus projetos o circo como referência, fazendo com que ele mais uma vez 

se personifique, mais do que nunca nesse caso de Lívia, em inúmeros formatos: “Comecei então a 

tocar forró no circo e meio que a estrada me ensinou o resto, a música por sua vez veio pra mim por 

meio do circo. Antes da música ser palco, ela foi picadeiro pra mim!” (MATTOS, 2018). 

Em A Sanfonástica Mulher-Lona, projeto da própria Lívia Mattos, a artista metaforiza essa 

itinerância e autonomia que o circo possui, personificando a liberdade do centro cultural.  

 

Foto 7 - A Sanfonástica Mulher Lonas, Sesc Osasco 

 

Foto: Mirela Lemos 

Observou-se também que Lívia pôde entrar como a fonte de estudo para esta pesquisa quando 

falamos sobre a sua própria pesquisa, que se iniciou quando ainda estava estudando Sociologia, onde 

fala sobre a música no circo e ao entrevistar circenses veteranos de 80 a 90 anos, documentando em 

materiais audiovisuais que darão origem a um documentário. Além do seu disco como cantora e 

sanfoneira, Vinha da Ida, que mais uma vez leva o circo para outras plataformas midiáticas.   
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Também se encontrou o circo em exposições, por meio do acervo da companhia La Mínima, 

que estava em cartaz com o espetáculo Pagliacci.  

 

 

 

 

Foto 8 – Exposição La Minima - Fiesp 

 

Foto: Mirela Lemos 

 

 Fundada em 1997, por Domingos Montagner e Fernando Sampaio, a companhia foi 

criada por meio dos dois ex-alunos da Circo Escola Picadeiro em São Paulo. Tem em seu 

repertório cerca de 14 espetáculos e alguns prêmios, como o Prêmio Shell de Teatro SP – 

Melhor Ator (2008), que foi consagrado por Domingos e Fernando. 

 A companhia além de estar nos picadeiros, também sob aos palcos de teatros como o da 

Fiesp, faz temporadas entre os SESC SP. Pode ser encontrada em livros autobiográficos, no 

próprio portal e redes sociais que geram conteúdo sobre a própria companhia. Além de DVDs 

e no cinema, com o documentário Pagliacci (GOMES, 2018). 

 Após o falecimento de Domingos Montagner, que na época estava no elenco da novela 

Velho Chico, uma dúvida sobre a ascenção da companhia foi questionada durante esse estudo.  

 Foi possível observar que antes de Domingos ser um ator global, ele era La Minima; 

antes do ator ser um galã da televisão, ele já carregava o nome da companhia, sendo possível 
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enxergar isso por meio dos prêmios conquistados junto com o colega de trabalho, Fernando 

Sampaio. 

 É nítido o desdobramento da arte ao analisarmos La Minima, mas também é inegável 

que eles não se perderam em sua trajetória que parte do principio de propagar a arte tradicional 

circense mesmo que em tantas mídias, criando uma intertextualidade entre a ancestralidade e o 

contemporâneo de forma coesa. 

 

 

Considerações Finais 

Os alunos não são mais filhos de donos de circo e a arte não pertence mais a apenas uma 

família, mas a todos aqueles que se interessam em fazer parte dessa ressignificação. Os alunos ali 

presentes, tanto na escola quanto em outros espaços visitados durante essa pesquisa, não estavam ali 

somente em busca de se tornarem alvo da mídia e rótulos infantis, mas à procura de propagar a arte 

no seu mais puro tradicionalismo. 

Por mais que os meios de comunicação carreguem um apelo infantil e muitas vezes sem 

nenhum senso crítico ao se apropriarem desses personagens, a arte resiste em andar na contramão e 

renascer em outros espaços contemporâneos se baseando na memória do circo tradicional. 

Quando tratamos de mídia e picadeiro, falamos sobre públicos diferentes e que consomem 

entretenimento diferente. Assim como o circo se reinventa em praças e outros espaços culturais, a 

mídia sempre vai usar disso de alguma forma para lucrar, mesmo que temporariamente, enquanto o 

circo tradicional sempre vai existir nas praças, palcos de teatro e em tantos outros lugares, por mais 

que necessitem do público e do lucro para sobreviver. Acreditam que a magia do circo pode sempre 

nascer em outros lugares e ser propagada tanto por famílias tradicionais quanto por essa nova geração 

de pessoas interessadas em também, de alguma forma, aprender com a arte.  

Notamos que não é um erro trazer o circo para diversas mídias; o erro provavelmente seja 

fazer com que essa mesma arte seja apenas estratégia para lucrar.  
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RESUMO 

 

Com a popularização da internet na última década as pessoas passaram a ter cada vez mais 

influência sobre as outras. Algumas dessas pessoas são chamadas de influenciadores digitais, 

produzem conteúdos relevantes para redes como: YouTube, Instagram, blogs e Snapchat, 

atingindo um número representativo de pessoas rapidamente. Essa popularidade pode ajudar na 

estratégia de marketing de determinada empresa para alavancar a venda de um produto. Por 

serem plataformas muito usadas por todo tipo de público os “famosos” da internet se tornaram 

umas das melhores formas de uma marca alcançar seu público alvo. O objetivo do artigo é 

avaliar como a empresa Avon utiliza esses influenciadores para alavancar a venda de seus 

produtos, em especial na sua última campanha publicitária realizada no ano de 2017 com foco 

principal em influenciadores digitais envolvidas no ambiente de cosméticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Avon; Marketing; Influenciadores Digitais; consumo; cosméticos. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Apesar de sempre possuir o objetivo de fazer com que o consumidor interaja com a marca e 

se torne um cliente, o Marketing nem sempre foi o mesmo. Inicialmente ele era pautado no outbound 

marketing, que tinha como princípio atrair o consumidor de forma insistente. Esse tipo de abordagem 

era completamente egoísta e possuía como principal objetivo mostrar a marca e o produto, sem se 

preocupar com o consumidor. Chegava a ser inconveniente, pois o público era surpreendido por 

anúncios em momentos inoportunos.  

A partir do momento que o marketing foi evoluindo o inbound marketing se tornou mais 

popular. Contrariando o outbound marketing, tem como objetivo educar e criar um relacionamento 

com o consumidor a partir de um canal de comunicação constante. Os profissionais de marketing 

procuram “catequizar” o mercado e auxiliar o consumidor no   
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processo de compra. Mesmo após a venda os clientes continuam recebendo atenção da marca para 

que se tornem fiéis.  

Uma vertente do inbound marketing é o Marketing de conteúdo.  Ele procura posicionar a 

marca no lugar e momento certo da jornada de compra atraindo o cliente, promovendo uma 

integração e mantendo o relacionamento após a compra. É o processo de publicar materiais e 

informações relevantes com o propósito de atrair, converter e encantar o público. São poucos os 

setores que não acompanham essa evolução, pois isso significaria uma queda no volume de vendas. O 

setor de cosméticos não poderia ser diferente. 

Inicialmente a indústria de cosméticos não possuía quase nenhuma representatividade. Era 

restrita a produtos em prateleiras, revendedoras e vendas de porta em porta, que eram muito comuns. 

Atualmente as marcas que não interagem com o consumidor nas redes sociais, não possuem um site 

atrativo e não investem no relacionamento com influenciadores digitais não possuem visualização no 

mercado. 

A internet se tornou uma plataforma de aproximação entre a empresa e o consumidor. Nesse 

universo os influenciadores digitais têm muito poder sobre o marketing e a mídia. Eles produzem 

conteúdo de fácil acesso a boa parte da população, gerando uma aproximação e estabelecendo um 

laço de confiança com o espectador. As empresas utilizam esses laços para promover um determinado 

produto ou ação.  

A metodologia utilizada foi o estudo de caso intrínseco, onde segundo Goode e Hatt (1979), o 

estudo de caso é um meio de organizar os dados, preservando do objeto estudado, o seu caráter 

unitário. Conforme Yin (2005), trata-se de uma metodologia válida, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e, em situações, nas quais o foco se encontra em fenômenos complexos e 

contemporâneos, inseridos no contexto da vida real. 

O artigo tem como foco a empresa Avon, líder em vendas diretas, que no seu segmento buscou 

mais intensamente ser a empresa que melhor entende as necessidades das mulheres e procura 

acompanhar as conquistas e mudanças que ocorreram no âmbito feminino ao longo dos anos.   

Recentemente ela desenvolveu a plataforma colaborativa “E Aí, Tá Pronta? ”, que contará com 

a participação ativa de influenciadores e consumidores. Ela estabelece uma parceria que beneficia 

tanto a marca quanto o próprio influenciador e o cliente. Desenvolvida em pareceria com a Mutato e 

i-Cherry eles utilizaram o Musica.ly para promover a plataforma. Ela tem como objetivo criar um canal 

de diálogo entre o consumidor e os influenciadores com editoriais, notícias, tutoriais de maquiagem e 
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dicas de produtos. Mantendo seu posicionamento de empresa que sempre busca inovação, qualidade 

e possui uma preocupação social. 

Baseado nisso, o artigo foi dividido em três partes: em um primeiro momento foi direcionado 

para o segmento de cosméticos em geral, falando sobre a evolução do marketing e os fatores que 

mudaram ao longo dos anos no comportamento do consumidor e na forma de distribuição dessas 

empresas. Em um segundo momento aborda-se o marketing com influenciadores digitais e como isso 

afeta no sucesso e no lucro das empresas. Por último falamos da experiência Avon, que ultimamente 

tem apostado muito nos influenciadores, e da plataforma colaborativa. 

 

Marketing no segmento de cosméticos  

A arte de utilizar cosméticos para o embelezamento, higiene e cuidado com o corpo não é uma 

coisa recente. Desde a Grécia e o Egito antigo as mulheres utilizam produtos para colorir a pele e cuidar 

do cabelo, porém essa prática era segmentada para o “mercado de luxo”. Mas no fim do século XX, 

com a revolução industrial a cosmética se difundiu para todas as classes.   

Atualmente as empresas de cosméticos estão lidando com uma enorme mudança no setor, 

desde o comportamento do consumidor até sua forma de distribuição tem mudado ao longo do 

tempo. O consumidor esta cada vez mais consciente, exigente, experiente, crítico, reflexivo e 

informado. Esta cada vez mais difícil promover estimulo de compra para alguma coisa que não seja de 

extrema necessidade ou que não faça parte do dia a dia.  

O consumidor atual valoriza não só o preço, mas a qualidade, necessidade e comodidade que 

o produto traz, ele procura algo que facilite seu trabalho e o torne mais eficaz. É um público exigente 

que não se conforma com qualquer coisa e quer originalidade. 

A percepção é um dos pontos chave que influenciam no comportamento de compra, de acordo 

com Garcillian (2008, p. 14) “Todo consumidor analisa a conveniência de adquirir um produto ou 

contratar um serviço, tentando tomar decisões, por meio de sua percepção de realidade, que 

minimizem os riscos. ”, ou seja, o consumidor tenta prever ou evitar consequências indesejadas que 

um novo produto pode gerar, porque tem medo que não satisfaça a necessidade que levou á compra 

do produto.  

Fatores como a quantidade de consumidores, o prolongamento da expectativa de vida, 

número de membros de cada família e entrada da mulher no mercado de trabalho também afeta no 

consumo de produtos.  
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Não somente a quantidade de consumidores, mas também a população imigrante. Eles 

acabam influenciando o mercado, pois são novos consumidores com outras necessidades e 

preferências.  

Afro–americanos, hispano–americanos e ásio americanos são os três 

grupos de mais rápido crescimento nos estados unidos. Como a sociedade está 

cada vez mais multicultural, novas oportunidades surgem para oferecer 

produtos especializados a grupos raciais e étnicos e apresentar essas ofertas a 

outros grupos. (SOLOMON, 2016, p.9) 

O aumento da expectativa de vida vem acompanhado da melhora do estado de saúde de todas 

as idades e a procura por produtos mais naturais; os consumidores da terceira idade tem mais tempo 

livre, maior poder aquisitivo e necessitam de produtos diferenciados. O número de membros em cada 

família também diminuiu, gerando necessidade de tamanhos e apresentações variadas dos produtos.  

A entrada da mulher no mercado de trabalho foi muito impactante para o setor de cosméticos. 

A sociedade exige que ela seja multitarefa e esteja sempre bonita. Por conta disso os produtos dirigidos 

a esse público são constantemente incrementados, elas começaram a necessitar de coisas mais 

práticas e duráveis. Uma pesquisa realizada pela Mintel (2018, online) em abril de 2015 apontam que 

45% das mulheres preferem maquiagens que possuam longa duração. A segunda principal preferência 

é por cosméticos fáceis de serem aplicados, com 38%. 

A mulher é a principal consumidora do século XXI, dado que na maioria das vezes é ela quem 

tem “poder” nas decisões da casa, é ela quem toma decisões com relação a compra familiar. Podemos 

concluir que, para o setor feminino, existe todo tipo de produto, para todas as idades e as inovações 

são contínuas para suprir a necessidade desse público.  

Na década de 1990 os homens também começaram a se cuidar e se preocupar com a estética, 

essa mudando do comportamento de compra dos homens também foi um fator decisivo para a 

indústria de cosméticos. Antigamente, a imagem do homem era representada como uma pessoa 

insensível, a força sendo sinônimo de virilidade e teria que ser "macho", além de ser considerado o 

chefe da família.  

          

Fonte: Blog bico fino e salto alto, 2014. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjohO7nlIrbAhVLkJAKHeaxDd8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.bicofinoesaltoalto.com.br/2014/11/bico-largo-salto-baixo/&psig=AOvVaw0uc0yfMoHqqYYQIm-Tlklt&ust=1526557711262673
http://www.bicofinoesaltoalto.com.br/wp-content/uploads/2014/11/images-12.jpg
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No mercado de consumo moderno o homem se interessa cada vez mais por terrenos que antes 

eram considerados exclusivamente femininos. No segmento de cosméticos, as empresas começaram 

a desenvolver produtos exclusivos para esse público. Muitas marcas, que antes só trabalhavam com 

produtos para o gênero feminino, hoje em dia produzem também para o público masculino. 

Esse público tende a ser muito exigente, preferem cosméticos com uma imagem refinada e 

agressiva e com uma ação que garanta a eficácia do produto. A indústria está cada vez mais focada 

nesse público e soube atender a essa demanda e incentiva-la. 

Diante de uma sociedade em constante evolução e de um mercado que acompanha essas 

mudanças, com relação a própria indústria alguns fatores influenciam muito na distribuição e 

aceitação, como por exemplo preço, publicidade e o produto.  

No geral os produtos necessitam de três condições fundamentais: inovação, pois ampliam a 

quantidade de produtos já existentes e criam novos seguimentos de mercado; elevação do valor 

agregado, que faz o consumidor aceitar pagar um preço mais elevado; e captação de novos 

consumidores.  

De acordo com Garcillián (2008, p. 124) “O consumidor valoriza especialmente as inovações 

que contribuem para a sua comodidade e que poupam tempo e os produtos de drogaria que facilitam 

o trabalho ou aumentam sua eficácia.”. Mais do que nunca os fabricantes e distribuidores se 

preocupam com satisfazer as necessidades do consumidor, oferecendo um serviço personalizado, 

segurança e variedade. Dessa forma podemos concluir que a peça chave para o aumento em valor de 

uma marca é a junção de inovação com o maior número de consumidores. 

É importante destacar o papel do preço no comportamento do consumidor. Geralmente 

consideramos que os produtos mais caros têm mais qualidade do que os de valor mais acessível. O 

preço é utilizado como símbolo de status se há uma redução de preço pode haver perda de valor e 

aceitação.  

Nesse setor, os produtos que pertencem a um alto padrão são produtos que os preços são 

elevador e a confiança do consumidor advém da marca. Nesse caso as informações que o consumidor 

precisa são dadas pela própria marca e o preço é omitido. Quando se tratar de um produto mais 

“popular” o peço faz parte da informação requerida pelo consumidor na hora de escolher entre vários 

produtos semelhantes. 

Outros fatores que ajudam a marca a atrair novos clientes a são: as ofertas; liquidações, que 

tem como finalidade de atrair clientes com necessidades distintas; e as promoções, que proporcionam 

alguma vantagem a ser adquirida. 
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Já a publicidade consiste em influenciar os consumidores e compradores em potencial a 

comprar o produto ou serviço que está sendo oferecido, se tornou um elemento intrusivo e 

onipresente, é extremamente persuasivo e procura orientar a compra. Para Churchill (2000, p. 4), 

“marketing é o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e 

distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”. Seu objetivo primordial é que o produto apareça na relação das primeiras marcas 

que vem a nossa cabeça quando estamos dispostos a comprar determinado produto, ela não somente 

ressalta as vantagens dos redutos, mas também os benefícios, procura informar, persuadir e criar uma 

memorização de marca dessa forma o publicitário não vende cosméticos, ele vende beleza. 

Nesse setor é importante desenvolver uma publicidade criativa, patrocinar eventos, 

participação dos consumidores, lojas próprias, apoio visível a causas beneficentes, se conhecido como 

líder em qualidade e preço e criar um símbolo que represente a empresa. Por meio dessas estratégias 

as empresas de cosméticos conseguem manter e melhorar o reconhecimento da marca e dos produtos 

gerando uma fidelização de seus clientes.  

Todos esses fatores influenciam na distribuição que tem como objetivo relacionar a produção 

ao consumo. Sua missão é colocar o produto a disposição do consumidor na quantidade necessária. 

Também consiste em realizar uma série de atividades de informação, promoção e apresentação do 

produto com a finalidade de estimular sua aquisição. Se esses setores não trabalharem em conjunto, 

com um objetivo em comum, toda a marca pode ter sua função comprometida e perder o nome. 

 

 

 

 

Marketing com influenciadores digitais 

Não é difícil perceber que a sociedade está intimamente ligada ao digital. Com o crescimento 

da oferta e do consumo de produtos da última geração as expectativas sobre a cultura digital têm sido 

bem altas e as apostas grandes. Na realidade em que vivemos a presença de tecnologia digital é tão 

ampla que na maior parte do tempo é difícil notar que ela está lá.  

Para abranger essa “nova” era o marketing também precisou se modernizar, o conceito que 

possuíamos de um marketing unilateral, que produz anúncios de vários tipos, contato direto por 
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telefone, e-mail e estandes de vendas em eventos não é mais o suficiente para atrair esse novo 

consumidor que é mais exigente e informado. 

 Com isso surgiu o inbound marketing, que usa o conteúdo para atrair a atenção do público, 

por canais como blog, redes sociais e e-mail. Ele se baseia na ideia de criar e compartilhar conteúdo 

relevante para o público alvo, assim ele cria uma aproximação com o cliente e um relacionamento que 

pode ser duradouro.  

De acordo com Halligan, Shah e Scott (2009) “Você não precisa mais milhões abordando 

diretamente seus potenciais clientes. Em vez disso, você precisa criar conteúdo de altíssima qualidade, 

otimizá-lo (para motores de busca, leitores de RSS e sites de mídia social), publicá-lo nas redes sociais 

e medir o que está funcionando e o que não está.” A partir da divulgação de conteúdo relevante o 

público interessado se sente mais confiante e permite que a empresa se aproxime aos poucos, isso 

pode gerar um “relacionamento” entre o cliente e a marca resultando na venda. 

Além de ser extremamente eficaz e atrair novos clientes traz vários benefícios para o negócio, 

seja ele B2B ou B2C. Uma das vantagens é alcançar um público maior, segundo a Content Trends (2017, 

online), empresas que adotam o marketing de conteúdo alcançam 2,2 vezes mais visitas e  e 3,2 vezes 

mais leads em comparação com as que não fazem uso dele. 

 

Fonte: Site inteligência rockcontent, 2018. 

O poder de persuasão também se destaca, durante todo o processo de venda a pessoa recebe 

exatamente o tipo de conteúdo que precisa o que gera uma “vontade” de continuar pesquisando. De 

acordo com uma pesquisa da Social Media Trends (2018, online) 51% das empresas que usam mídias 

sociais disseram que um dos principais benefícios é ampliar as vendas e o número de clientes. As 

empresas afirmam que os principais benefícios das redes sociais são: divulgar a marca (77,4%), engajar 

a audiência (63,2%), aumentar tráfego no blog/site (50,3%), ampliar as vendas e o número de clientes 

(48,5%). 

http://materiais.rockcontent.com/content-trends?__hstc=125963474.a65ee5d4be9a26ee87432338edfb5cc6.1525236575750.1525236575750.1525236575750.1&__hssc=125963474.1.1525236575752&__hsfp=1557182029
http://materiais.rockcontent.com/social-media-trends?__hstc=125963474.a65ee5d4be9a26ee87432338edfb5cc6.1525236575750.1525236575750.1525236575750.1&__hssc=125963474.1.1525236575752&__hsfp=1557182029
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX78S-l4rbAhXBHZAKHXMdAxQQjRx6BAgBEAU&url=https://inteligencia.rockcontent.com/estatisticas-de-marketing-para-2017/&psig=AOvVaw3-D24tKy3RPy88J5JP-XLE&ust=1526558145515422
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Fonte: Site inteligência rockcontent, 2018 

O tempo gasto pela empresa desde o contato inicial até o fechamento da venda também 

diminui, segundo a pesquisa Martech (2017, online), 50,4% das empresas de tecnologia que adotam 

Inbound Marketing têm ciclo menor que 30 dias. O ponto mais importante é a mensuração de dados 

em tempo real, a HubSpot relatou que 72% das organizações que calculam o retorno sobre 

investimento (uma das métricas mais importantes) dizem que sua estratégia de marketing é eficaz. 

Atualmente não existe mais uma fronteira entre o mundo digital e o real, entre o online e o 

off-line. Antes a comunicação era linear e hoje é rápida, interativa e imprevisível, é necessário saber 

trabalhar com uma enorme variedade de ações simultâneas. 

Quando a internet surgiu, apesar de possuir grande alcance e possibilidades, várias agências 

de publicidade ignoraram seu potencial, pois a venda de mídia para anúncios online não gerava boa 

remuneração. As agencias que decidiram investir nesse meio desenvolveram estratégia e linguagem 

especifica para o online foram recompensadas, ganhando reconhecimento e prestigio junto a seus 

clientes. 

 Na era pós-digital o mercado é dividido em função ou processo. Mídia contratada pela marca, 

os canais proprietários e a repercussão nas demais mídias formam a sustentação da mensagem de 

marca. O público de hoje é exigente, mais bem informado, não se conforma com qualquer coisa e 

aprecia a originalidade. Para atingi-los é preciso assumir riscos e superar limites para continuar sendo 

interessante, inovador e inesperado.  

https://inteligencia.rockcontent.com/mercado-de-tecnologia/?__hstc=125963474.a65ee5d4be9a26ee87432338edfb5cc6.1525236575750.1525236575750.1525236575750.1&__hssc=125963474.1.1525236575752&__hsfp=1557182029
http://www.stateofinbound.com/
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A tecnologia é usada para otimizar o tempo, servir como base para contatos interpessoais, 

informar e entreter, na maioria das vezes faz tudo isso ao mesmo tempo. Basta observar que em 

menos de cinco anos as redes sociais são globais e atingem milhões de pessoas, podemos concluir que, 

a rapidez que as novidades eletrônicas ao produzidas em massa, comercializadas com preços acessíveis 

e se sucedem umas às outras não deixa a tecnologia na mão dos early adopters por muito tempo. 

Nós estamos fazendo do digital algo tangível, que ultrapassa a fase onde a tecnologia era 

considerada extraordinária, agora ela começa a adquirir características ordinárias e rotineiras. 

Desmistificar as tecnologias é uma das principais tarefas de quem vai desenvolver atividades de 

marketing na era pós-digital, pois a tecnologia é acessível a consumidores de qualquer classe social. 

Na era em que estamos entrando é necessário ampliar a dedicação a tendências, pois as 

mudanças estão cada vez mais rápidas, as alterações de rumo mais inesperadas e isso afeta cada vez 

mais o destino do negócio. Ignorar uma tendência é adiar um problema que voltara maior no futuro. 

De acordo com Longo (2015, p.35) “Nunca o mundo mudou tanto quanto agora, alterando o cenário 

competitivo, as relações pessoais, o ambiente tecnológico e os paradigmas de gestão, tudo em alta 

velocidade e com características exponenciais”. 

Uma vertente desse processo são os influenciadores digitais, que possuem mais seguidores 

nas redes sociais, normalmente falam sobre temas mais genéricos, como comportamento, cotidiano, 

moda e comédia. Também costumam produzir conteúdo junto às marcas. Os bons influenciadores se 

destacam por fazerem uma boa curadoria de conteúdo. Ou seja, eles se tornam referência para os 

seguidores que querem informações sobre determinado assunto. São produtores de conteúdo que 

utilizam canais, como Youtube, facebook e instagram para influenciar comportamentos tanto na 

internet, como fora dela. 

 

Fonte: Site genioquiz, 2018. 

Gordon (2001) lembra o marketing de relacionamento como sendo um processo contínuo 

onde há uma identificação de valores para o cliente e o compartilhamento dos benefícios decorrentes 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKyunxmorbAhXEIZAKHb2kC94QjRx6BAgBEAU&url=http://www.genioquiz.com.br/youtube-facebook-ou-instagram-qual-da-mais-dinheiro-na-internet-para-o-criador-de-conteudo/&psig=AOvVaw30-iCQZPhwxgPH4pOxK7jC&ust=1526559350970811
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durante todo o longo período de parceria. A comunicação entre influenciadores e o público vai muito 

além da publicação de conteúdo. Eles gostam de interagir, de falar como se fossem amigos, expressar 

opiniões sinceras e criar um laço com o público. Dessa forma, os influenciadores constroem uma 

reputação sólida junto ao público, que confia não só nos conteúdos publicados, mas também nas suas 

atitudes. De acordo com Drucker apud Cobra (2009, p. 32), “ o objetivo das empresas é criar clientes 

e é muito importante cuidar do cliente como o maior tesouro da empresa. A garantia de um bom 

atendimento deve fazer parte da estratégia de marketing de qualquer negócio". 

Eles produzem vídeos, fotos e posts que a sua audiência valoriza, porque são autênticos, 

ensinam, emocionam e fazem rir. Eles são pessoas normais, consumidores como qualquer outro, que 

têm a confiança dos seguidores e, por isso, conseguem influenciar a decisão de compra deles.  

De acordo com a Think With Google, 70% dos usuários do YouTube afirmam que confiam mais 

em produtores de conteúdos da rede do que em celebridades tradicionais e 6 em cada 10 usuários do 

YouTube seguiriam mais uma indicação de compra de um influenciador do que de uma personalidade 

de cinema ou TV.  

 

Experiência Avon 

A Avon é uma empresa nascida nos Estados Unidos que atua no segmento de beleza voltada 

ao público feminino. No Brasil ela atua há 58 anos e possui a maior força de vendas. Tem como visão 

satisfazer completamente todas as partes, tanto os colaboradores quanto os clientes. Dessa forma, a 

Avon busca ser a companhia que melhor entende as necessidades das mulheres em todo o mundo. 

Ela é líder em venda direta, pois oferece ao cliente um serviço personalizado. Quando o cliente 

decide comprar um produto, no momento da compra surgem motivos conscientes e inconscientes, a 

ativação desses motivos obedece a condições e influências exteriores. A publicidade é a principal 

influenciadores desses motivos, uma vez que o profissional de marketing deve gerar uma experiência 

positiva na hora da compra e guiar o consumidor ao produto. 
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Fonte: Blog Evolução do logotipo, 2018. 

Atualmente apresenta números muito bons, mas a pouco tempo precisou passar por uma 

reformulação completa em todos os setores. De acordo com Kanter (2001) a empresa deve conhecer 

profundamente o cliente e torná-lo conhecido por todos os seus colaboradores, a fim de que ele não 

necessite aguardar para que alguém precise identificá-lo e resolver os seus problemas da melhor 

maneira. 

 Atualmente ela utiliza o canal direto, sem intermediários, as plataformas criadas pela Avon 

permitem que o cliente olhe o produto e se identifique com ele e com a marca, fazendo com que cada 

cliente veja a experiência de uma forma diferente gerando uma aproximação com a marca. 

Essa reformulação foi importante para a marca e gerou resultados bem positivos. Além de 

levar uma experiência incrível para o cliente que faz com que ele queira comprar novamente em 2017 

ela foi campeã do Markie Awards na categoria Best Overall Customer Experience (Melhor experiência 

geral do cliente). A premiação reconhece mundialmente ações de marketing mais inspiradoras e 

inovadoras do mercado. 

http://4.bp.blogspot.com/-H3kP0rRz5tU/U6lr5oEVguI/AAAAAAAAAAM/axFMxLbuXqE/s1600/Avon.jpg
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Fonte: Site dxmarketing, 2018. 

Há 130 anos no mercado, com um modelo de negócio tradicionalmente B2B, a Avon criou seu 

e-commerce em 2014 e começou a vender diretamente para o cliente final. Desde então a Avon se 

mantem muito forte nesse “setor”, pois o cliente se sente mais próximo da marca e isso garante um 

grande retorno para a empresa. Esse movimento também tem como objetivo acompanhar a evolução 

das suas consumidoras e iniciar o relacionamento direto com o público B2C.  

Com o lançamento da loja online sua receita por e-mail aumentou 400% e a receita do 

ecommerce aumentou 15%. A Avon passou a automatizar suas campanhas, utilizando a plataforma 

Responsys e os serviços estratégicos a Pmweb para se comunicar com seus clientes. Possui uma 

preocupação em construir um diálogo individualizado, que respeitasse o ciclo de vida do consumidor.  

  É uma marca altamente engajada em causas sociais. Desenvolveu em 2016 duas ações online 

com essa orientação, a primeira foi direcionada a pessoas não-binarias (não possuem gênero), 

lançando maquiagens com a hashtag #sintanapele. A outra campanha que teve muita influência entre 

as consumidoras é a que reforça que as mulheres devem acreditar na sua beleza e que não existe um 

padrão a ser seguido, a hashtag da campanha era #donadessabeleza. Ambas as ações foram muito 

usadas nas ações de marketing e social, fortificando conexão da empresa com seus consumidores e 

gerando um bom retorno para a empresa.  

  

Fonte: Site Facebook, 2018.                      Fonte: site Youtube, 2018. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNuLLs3ZvbAhWJlJAKHRhVCkgQjRx6BAgBEAU&url=http://dxmarketing.com/news/dxm-nominated-for-two-global-markie-awards/&psig=AOvVaw3Ax1U2EC26VOWfdqXYjhNu&ust=1527161397353861
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinqoD_4JvbAhUHhJAKHZDwANgQjRx6BAgBEAU&url=http://agenciapatriciagalvao.org.br/mulher-e-midia/sintanapele-orgulho-de-ser-e-estrela-da-nova-propaganda-da-avon/&psig=AOvVaw3aOvexkJ-9mhY4Zp-5Lahx&ust=1527162279728858
https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqxdb64ZvbAhUEjpAKHdjDAV0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dd34Xs45k5R0&psig=AOvVaw2bwXvNlmWg3aS7HdBVb34J&ust=1527162511315730
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No setor de cosméticos é importante que o consumidor se identifique com a marca, a 

fidelidade é essencial, pois a oferta desses produtos é muito grande e o setor extremamente 

competitivo. Como diz Bretzke (2000), tal cenário abre oportunidades sem precedentes para 

conquistar novos mercados, mas também diminui ou torna extremamente competitivos os mercados 

tradicionais. 

 Os anúncios precisam comprovar as vantagens de seus produtos de modo que convençam o 

consumidor a testa-los. Os anúncios criam estímulos no público que cria uma expectativa sobre o 

produto gerando a “necessidade” de fazer o teste. Assim as pessoas começam a consumir o produto 

e, se as promoções da marca forem boas, acontece a repetição do consumo e posteriormente a 

formação do habito.  

Em 2017 a Avon criou a plataforma de conteúdo colaborativo “E Aí, Tá Pronta?”, ela conta com 

notícias, dicas de produtos e tutoriais de maquiagem para todo o tipo de consumidores. De acordo 

com Jurema Aguiar (2017, online), “A Avon aposta nas novas linguagens estéticas que estão se 

formando em diversos grupos e os aplicativos que proporcionam uma exposição desse conteúdo de 

forma clara e acessível”.  

 

Fonte: Site devit, 2018 

Os primeiros a colaborar com a plataforma são os influenciadores digitais e produtores de 

conteúdo que participam dos debates de beleza, como Tasha, Tracie Okereke, Paloma Barbiezinha e 

Gabriel Rocha, que farão os tutoriais para o site.  

A plataforma teve a ajuda do Musical.ly para se promover. A marca convidou a influenciadora 

Calú Spallicci, para dublar o hit de mesmo nome da plataforma — E Aí, Tá Pronta? — da drag queen 

Pablo Vittar, que protagoniza vários filmes de campanhas para outros produtos da marca. Calú, então, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_g9XjjIrbAhXETJAKHY18AkQQjRx6BAgBEAU&url=http://devit.com.br/&psig=AOvVaw0jrSkTq_Jh-pwYxwr7fFLb&ust=1526555122192755
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criou uma cena inspirada na música e lançou o mesmo desafio para os demais usuários do aplicativo 

com a hashtag #EAiTaPronta. Os melhores serão incluídos em um vídeo a ser divulgado pela marca. 

 

Fonte: Blog Dellabarba, 2018. 

Segundo Aguiar (2018, online), diretora de marketing da marca, “Cada vez mais, queremos 

abrir um canal de diálogo com elas e dar espaço para que possam se expressar. Para isso, precisamos 

sempre explorar novos canais e encontrar o melhor caminho em cada um deles". O trabalho com 

formadores de opinião que possuem grande força sobre os consumidores é extremamente 

importante, pois dá maior renome ao produto anunciado e utiliza o prestigio do famoso para dar 

visibilidade ao produto apresentado. 

 A proximidade entre produto e personagem cria um desejo subconsciente de ser parecido 

com o personagem por meio do produto. A plataforma permite, de certa forma, que a marca interaja 

com o público, assim são estabelecidos diálogos mais informais, humanizados e que despertam o 

interesse dos usuários. Dessa forma a plataforma aumentar as vendas recorrentes, fideliza os atuais 

clientes e conquista novos compradores. 

 

Considerações finais  

Em resumo esse artigo aborda o marketing no seguimento de cosméticos e as alterações no 

padrão de consumo, na distribuição, no próprio produto e principalmente no consumidor, que se 

mostra cada vez mais consciente e pratico ao fazer suas escolhas de produtos para o dia a dia.  

Até mesmo o próprio consumidor de cosméticos mudou, antes era extremamente focado para 

o público feminino e atualmente os homens começaram a se interessar nesse universo e isso muda, 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz_P7yi4rbAhWCHZAKHXk-CzAQjRx6BAgBEAU&url=https://readymag.com/adellabarba/work/&psig=AOvVaw0jrSkTq_Jh-pwYxwr7fFLb&ust=1526555122192755
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especialmente, as ações de marketing. O marketing utilizado para atrair o público masculino e 

feminino são diferentes, pois eles procuram coisas diferentes em cada produto. 

 Depois é abordado o marketing com influenciadores digitais, marketing de relacionamento e 

como ele afeta no faturamento de uma empresa e como a linha entre o offline e o online é tênue. 

Atualmente o trabalho com influenciadores é uma coisa bem grande e popular, que gera uma boa 

receita para a empresa e garante um público fiel, pois ele se identifica com o produto e com o 

influenciador que o promove. 

O marketing de relacionamento traz uma aproximação com o cliente que é de extrema 

importância para a empresa, pois assim o cliente conhece melhor o produto, suas “intenções” e até 

mesmo a própria empresa, ele se identifica com os valores da empresa. Com essas ações o tempo 

gasto pela empresa desde o contato inicial até o fechamento da compra também é reduzido, pois as 

ações são muito bem direcionadas para os clientes e potenciais clientes. 

Por último temos a Avon e o seu trabalho enorme com influenciadores digitais. Líder em 

vendas diretas, com um público fiel que confia na sua forma de pensar, nos influenciadores e na 

própria empresa. Tem uma preocupação em construir um diálogo individualizado e respeita o ciclo de 

vida do consumidor. 

Criou várias estratégias para que o consumidor pudesse interagir ao máximo com a empresa e 

com os influenciadores que promovem os produtos. A plataforma analisada (E ai, ta pronta?) promove 

exatamente isso.  

Ela é uma plataforma de conteúdo colaborativo que as pessoas podem ver e publicar tutoriais, 

notícias, vídeos, produtos, entre outras coisas. Teve a ajuda de diversas redes para se promover, mas 

agora faz muito sucesso entre as usuárias da marca e atrai um bom público para testar os produtos 

Avon.  

Analisando o todo podemos observar algumas tendências tanto no mercado de cosméticos 

quanto no marketing de relacionamento e no trabalho com influenciadores. No mercado de 

cosméticos o consumidor tende a ficar cada vez mais consciente e procurar praticidade nos produtos 

do dia a dia. A quantidade de homens que procuram por cosméticos também tende a aumentar cada 

vez mais e isso pede uma reestruturação das marcas para atender esse público. 

Com relação ao marketing de relacionamento e o trabalho com influenciadores a tendência 

também é aumentar, pois o público se sente mais confiante de comprar um produto que já foi 

previamente analisado e resenhado por uma pessoa de confiança. 
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Resumo 

O presente texto resulta de observação etnográfica, em cinco pontos de venda localizados em 

São Paulo – SP, com o objetivo de observar o comportamento do consumidor e aspectos das 

estratégias da comunicação e do marketing nestes estabelecimentos. Nesta “incursão 

etnográfica”, foram analisadas questões como inovações no PDV, comunicação visual, 

tecnologias, promoções e hábitos de consumo.  

 

Palavras-Chave: etnografia; ponto de venda; comportamento do consumidor.  

 

Introdução 

Sendo a etnografia a descrição cultural de um povo, sabe-se hoje da sua importância 

para a condução de desenvolvimento de produtos e comunicações em agências e empresas, 

como também na produção de análises e relatórios (para observações relacionadas ao marketing 

e a comunicação). Hoje, a etnografia passa a ocupar um espaço de destaque, junto a pesquisas 

quantitativas. Como colocado por Michael Agrosino, professor de Antropologia da 

Universidade do Sul da Flórida:  

Etnografia significa literalmente a descrição de um povo. É importante 

entender que a etnografia lida com gente no sentido coletivo da palavra, 

e não com indivíduos. Assim sendo, é uma maneira de estudar pessoas 

em grupos organizados, duradouros, que podem ser chamados de 

comunidades ou sociedades. O modo de vida peculiar que caracteriza 

um grupo é entendido como a sua cultura. Estudar a cultura envolve um 

exame dos comportamentos, costumes e crenças aprendidos e 

compartilhados do grupo. (AGROSINO, 2009, p.16) 

 

mailto:claricevaldivia@gmail.com
mailto:l.fukuda@hotmail.com
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A relevância da observação etnográfica também é comentada pela cientista social Valéria 

Brandini (2007): 
 

Assim, a etnografia como método e a análise antropológica como perspectiva de 

leitura da realidade observada podem ser tomadas como uma das mais coerentes e 

frutíferas opções para análise de práticas de consumo e leitura de cenários, 

permitindo, portanto, a criação de estratégias de posicionamento de marcas e 

desenvolvimento de produto com uma possibilidade sensivelmente maior de 

sucesso no mercado. (BRANDINI, 2007. P.166) 

 

Como pedido por um estudo etnográfico, a ida a campo, ao ambiente natural da 

pesquisa, onde o fenômeno que será analisado acontece, foi feita, para assim ter uma conclusão 

contextualizada e mais próxima da verdade. No caso a ser apresentado, foram visitados pontos 

de venda na cidade de São Paulo, mais especificamente o Carrefour Express, na Avenida 

Paulista, o Ice Creamy, no Shopping Center 3, o Mc Donald’s, no Shopping Morumbi, o 

aplicativo Rappi, com ação no Pão de Açúcar da Avenida Angélica, e o Sam’s Club, no Bom 

Retiro.  

 

Observações do Comportamento do Consumidor no PDV 

 A incursão etnográfica sendo discutida foi realizada durante atividades relacionadas à 

disciplina de Tendência do Marketing Contemporâneo e seus resultados deram origem a este 

relato de experiência com ênfase no comportamento do consumidor no momento de compra.  

 O primeiro ponto de venda observado foi o Carrefour Express, localizado na Avenida 

Paulista. Carrefour é ume rede internacional de hipermercados, fundada na década de 60, na 

França. Segundo o ranking das maiores empresas do varejo brasileiro da IBEVAR de 2017, o 

Grupo Carrefour é o que teve maior faturamento no ano em reais (R$49.103.325.988). Em 

2014, foi inaugurado o primeiro Carrefour Express na cidade de São Paulo, modelo de 

minimercado que reforça a oferta multiformato do grupo, tendo o objetivo de atender às 

necessidades dos clientes por compras menores e em locais mais próximos de casa ou trabalho. 

Esta descrição se faz importante por já apresentar o primeiro hábito de consumo atual – as 

pessoas buscam, cada vez mais, espaços que se encaixem nas suas rotinas, estas cada vez mais 

corridas e atarefadas. Desta forma, o Carrefour criou um ambiente adequado para isto, 
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minimercados com opções alimentícias de fácil compra e consumo, que pulam a etapa do 

planejamento da alimentação e garantem refeições nutritivas.  

  

A unidade, com fluxo moderado, contava com a maior parte de suas pessoas olhando as 

gôndolas de produtos naturais em embalagens ready to go, prontas para consumo. Podia ser 

analisado que quem optava por estas opções, de marcas como Ateliê do Sabor e Hortimix, 

estavam em rotina de trabalho, após um dia cheio e já quase ao final da semana, cansadas e em 

busca de algo que facilitasse e otimizasse o tempo entre chegar em casa e deitar para dormir – 

a alimentação passa a ser momento rápido dentro dos rituais caseiros.  

O que tornou esta experiência ainda mais interessante, foi notar que esta gôndola de 

produtos “naturais” e acessíveis estava posicionada em frente a parte de frutas e legumes soltos, 

sem estarem embalados, em sua forma natural, estas que têm preços muito mais reduzidos do 

que os industrializados, porém, como exigem mais preparo e planejamento para ingestão, a 

procura por eles estava muito mais reduzida quando comparada. Isto aponta que as pessoas se 

dispõem mais financeiramente do que estratégica e fisicamente no momento de compra de 

alimentos, visando muito mais o conforto e praticidade do que o custo-benefício. Se o quilo de 

uma fruta específica está R$6,00, para estas pessoas, mais vale desembolsar R$8,90 por uma 

salada de fruta já pronta em uma embalagem de plástico, evitando ter que preparar a fruta para 

consumo e também o processo de as escolher no mercado.   

Figura 6 - Carrefour Express da Avenida Paulista 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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 Uma pesquisa realizada pela Euromonitor em 2017 forneceu o dado de que, nos últimos 

20 anos, os lares com somente um morador aumentou em 332%, o que fez com que o setor de 

alimentos mudasse seu comércio, dando mais espaço para refeições prontas, cujas taxas de 

crescimento apontam para 1,4% ao ano até 2021. Isto já pode ser observado em 2018 em redes 

de minimercados, como feito neste estudo etnográfico.  

 Encarando uma outra ida a campo, o ponto de venda analisado foi a rede de sorvetes Ice 

Creamy, na unidade do Shopping Center 3, da Avenida Paulista. O estabelecimento se propõe 

a oferecer mais do que um simples sorvete, sua proposta é envolver o consumidor em uma 

experiência sensorial, focando principalmente no visual. Sua estrutura é simples, com uma 

vitrine de vidro que permite que o visitante acompanhe todo o processo de produção de sua 

sobremesa.   

Fonte:  Elaborada pelos autores 

Figura 2 -  Ice Creamy Shopping Center 3 



583 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa KPMG, em 2017, a “Global Retail Trends 

2018”, a experiência do consumidor superará tanto preço quanto produto no momento de 

decisão de compra. Os estabelecimentos que não contemplarem esta tendência estarão fadados 

ao fechamento, uma vez que o consumidor sai em busca de compras holísticas, que envolvem 

mais do que só o produto final, procuram ser envoltos em experiências de marca e compra, para 

que a compra valha a pena. A rede Ice Creamy, atenta às transformações do mercado, montou 

um modelo de comercialização de sucesso, provado pelo número de pessoas que formavam 

uma fila para comprar o sorvete, em que o consumidor acompanha o processo de produção, 

sendo incluído em todos os passos.  

Não só atentos à necessidade da experiência, a Ice Creamy também se mantém relevante 

por incorporar mais uma tendência à suas lojas, a de personalização. Durante a NRF Retail’s 

Big Show de 2017, evento de varejo que ocorre em Nova York, contou com consultores do 

Sebrae-SP, que elencaram as 8 tendências do varejo para 2018, sendo uma delas, a 

customização de produtos.  Os consumidores já não se contentam mais com produtos 

padronizados e de grande escala, o desejo do momento é por algo exclusivo, único e que 

expresse pontos da personalidade de quem o consome.  

Neste ponto, a Ice Creamy acerta, oferecendo um produto completamente personalizado 

para quem o compra. A pessoa escolhe desde o sabor do sorvete, até em qual recipiente irá 

consumi-lo, do que irá compor a massa até o tamanho dele. A experiência é completa e o 

produto totalmente personalizado. Como colocado por Philip Kotler (2017) “Em um mundo 

altamente tecnológico, as pessoas anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais sociais 

somos, mais queremos coisas feitas sob medida para nós.”. (KOTLER, 2017. P.12) 

Levando em conta preço e também categoria de produto, a rede de sorvetes contempla 

a tendência de consumo apontada por Faith Popcorn em seu “Relatório Popcorn”(1993), em 

que diz que as pessoas, de tempos em tempos, se permitem pequenas indulgências em forma de 

recompensas, muitas vezes podendo ser alimentos e doces. Um sorvete Ice Creamy pode ser 

uma pequena indulgência, uma recompensa a alguém após um longo dia de trabalho ou após 

bater uma meta previamente estabelecida. Não se classifica como um produto de consumo 

rotineiro, e sim de consumo especial.  

Caminhando para outro lado da cidade, no bairro do Morumbi, a pesquisa etnográfica 

tomou lugar na rede de fast food Mc Donald’s, na unidade localizada no Shopping Morumbi. 

Esta unidade é equipada com o novo modelo de lojas da rede, além do atendimento 
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convencional, com atendentes no caixa, o ambiente possui totens de autoatendimento. Em 

entrevista ao Infomoney, o vice-presidente de marketing da Arcos Dourados Brasil (franquia 

que administra o Mc Donald’s), Roberto Gnypek, afirmou que “Eu ofereço conveniência. Com 

esse restaurante-conceito, a ideia é reduzir o tempo e dar autonomia para o consumidor. 

Queremos oferecer serviços como fazer e entregar o pedido ainda mais rápidos com qualidade, 

mas também a oportunidade de aproveitar mais os espaços do restaurante.”. Nestes totens, o 

consumidor consegue realizar o seu pedido e também customizá-lo de acordo com a sua 

preferência.   

Os totens, durante o horário de almoço de uma quinta-feira, estavam com filas formadas 

para pedidos, superando, em muito, o número de pessoas que aguardavam serem atendidas 

pelos atendentes convencionais do estabelecimento. Isto aponta a atenção do Mc Donald’s para 

mais uma tendência de consumo atual, a do autoatendimento. Segundo a consultoria Gartner 

em pesquisa divulgada em 2017, 85% dos relacionamentos entre empresa e cliente não terão 

intervenção humana. Isso contempla o uso de bots e chatbots em canais da empresa, e também 

a redução de pessoas no momento de compra, vide os totens de autoatendimento.  

Levando também em conta o crescimento da taxa de ocupação da geração Millenial do 

mercado de trabalho, segundo pesquisa global da Deloitte “The Millennial Survey 2016” hoje 

o mercado é formado por 50% de profissionais Millennials. A instauração do autoatendimento 

em uma unidade localizada em uma região muito comercial e corporativa da cidade faz muito 

sentido, uma vez que temos pesquisas que apontam que esta geração evita o contato humano 

Figura 3 - Toten de autoatendimento McDonald's 

Fonte:  Elaborada pelos autores 
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em momentos de consumo o máximo que podem, optam por empresas que possuem chatbots 

para atendimento do que aquelas que oferecem call centers para saneamento de dúvidas. Ser 

multicanal é o futuro e sustentará empresas cada vez mais, como sugere pesquisa realizada pela 

consultoria Gartner, em 2017, em que alertava empresas sobre a importância da incorporação 

de bots e chatbots.   

Agrupando algumas das tendências já mencionadas, o momento para análise se destina 

à uma das últimas novidades da prestação de serviços online, o aplicativo para smartphones 

Rappi. O aplicativo promete ir além do que se conhece em serviços de delivery, possui seis 

categorias dentro de seu sistema: pedidos em Restaurantes, Supermercados, Farmácias, 

Bebidas, Pet Shop e “O Que Você Deseja? ” – Sendo esta última o seu grande diferencial. 

Segundo o sócio presidente da Rappi no Brasil, Bruno Nardon, esta função seria explicada 

como: “Por exemplo, se acabou a pilha de algum aparelho ou queimou uma lâmpada, o usuário 

pode fazer o pedido por essa opção ‘O que você deseja? ’. Então um assistente pessoal do Rappi, 

que possui um cartão pré-pago para essas compras, irá abrir um chat com o cliente e mandar 

uma foto e as infos do produto para fechar a transação e entregar o produto em sua casa”.  

 

Fonte: Captura de tela feita da tela inicial do 

aplicativo Rappi 

Figura 4 - Tela do aplicativo Rappi 
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Já faladas as tendências da busca por praticidade e facilidade e também da redução de 

contato humano no momento da compra, a Rappi acerta no serviço oferecido que contempla o 

que os consumidores pedem atualmente. No conforto de sua casa ou durante uma rotina 

atarefada de trabalho, não é mais preciso se dispor de tempo e nenhum outro esforço, além do 

financeiro, para se ter o que quer em pouco tempo. As compras, que antes poderiam ser 

encaradas como perda de tempo ou mudança na rotina, agora recebem um novo significado.  

Levando este app ao estudo etnográfico, a ida a campo se deu no Pão de Açúcar, 

localizado na Rua Maria Antônia. Lá, foram observadas e entrada e saída de entregadores da 

Rappi. São todos uniformizados, aventais cor laranja, e sua permanência no mercado é curta – 

vão muito direcionados, exatamente com o que devem comprar em mente. Apesar de já muito 

usado na cidade de São Paulo, os funcionários ainda recebem muitos olhares de estranhamento 

por aqueles não familiarizados com a tecnologia, principalmente entre pessoas acima dos 50 

anos. Nesta unidade do Pão de Açúcar, um entregador conversava com uma senhora, que, por 

notar o serviço que estava sendo prestado, perguntou a ele sobre o que se tratava, ao qual foi 

respondida com: “O Rappi é um aplicativo que faz todas as compras que você pedir, caso não 

tenha algum produto, entramos em contato com o cliente, geralmente, enviamos fotos de outros 

produtos similares e perguntamos se eles querem trocar. É muito mais fácil do que pagar um 

táxi ou Uber para ir até o mercado”.  

Segundo Kotler (2017), o equilíbrio entre o online e o off-line é necessário para a 

sobrevivência de empresas no momento atual do mercado, onde consumidores buscam os dois 

lados da experiência, como em:  

“Marketing 4.0 é uma abordagem de marketing que combina interações 

online e offline entre empresas e clientes. Mescla estilo com substancia 

no desenvolvimento das marcas e, finalmente, complementa a 

conectividade máquina a máquina com toque pessoa a pessoa para 

fortalecer o engajamento dos consumidores. ” (KOTLER, 2017. P. 71) 

Um número considerável de entregadores entrava e saía do estabelecimento realizando 

compras para terceiros, confirmando que o aplicativo é uma tendência no mercado e já traçando 

um caminho de sucesso. Os comentários na página do aplicativo na AppStore, do sistema IOS 

de smartphones mostra a satisfação dos usuários com o serviço pelo qual estão pagando. Frases 

como “Melhor aplicativo da vida!” e “Me salvou!” são comuns entre as diversas opiniões 

expressas sobre a Rappi.  
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O último espaço a receber a pesquisa etnográfica foi a unidade da rede de mercados 

Sam’s Club, localizada no Bom Retiro. O Sam’s Club é um clube de compras em que o sócio 

de beneficia de vantagens e tem acesso a produtos diferenciados, além dos itens comuns 

presentes em mercados mais antigos e populares, como produtos importados. A sociedade se 

dá por meio de uma taxa anual de sua carteirinha. 

A comunicação para preço no Sam’s Club é bem “agressiva”, ponto que chamou a 

atenção durante o estudo. Uma vez que o gancho para fidelização de clientes/sócios são preços 

diferenciados, há um investimento nesta comunicação.  

O que de mais interessantes e fora do convencional observado nesta unidade do 

mercado, foi a máquina Amostrix. Após primeiro contato com ela, foi feita uma pesquisa para 

entendê-la melhor: A Amostrix é uma empresa brasileira que fabrica uma máquina de amostras 

grátis, e que também atua como um próprio PDV. 

Mais sobre ela, a empresa, a partir de uma pesquisa de mercado, percebeu que os 

shoppers estão cada vez mais qualificados, ou seja, mais exigentes durante o processo de 

aquisição de produtos e serviços. Notaram o que por muitos já é sabido, só se adquire um 

produto com a certeza de sua performance dentro ou além das expectativas. E, para isso 

acontecer, estabeleceram a amostragem grátis, o sampling, como a forma mais precisa de 

alcançar este resultado. Segundo Philip Kotler (2012) uma das tendências do marketing de 

varejo é o investimento crescente em tecnologia: “A tecnologia tem afetado o que acontece no 

interior da loja. (...) Os varejistas também passaram a introduzir recursos para ajudar os clientes 

enquanto fazem compras”. Outra tendência apontada por ele é a de oferecer serviços de 

personalização de produtos, já que ajuda na diferenciação e na atração de consumidores. Por 

fim, ele também cita a atmosfera dos varejos, afirmando que: “A atmosfera é outro elemento 

importante do arsenal das lojas. Todas elas têm um layout físico que pode facilitar ou dificultar 

a movimentação de pessoas em seu interior”. (KOTLER, 2012. P.489) 

Para isso, desenvolveram, nacionalmente, uma máquina de amostras grátis que substitui 

o atendimento humano de amostragem que é comum em redes de mercado, estreitando uma 

parceria exclusiva com o Sam’s Club, fator que o diferencia da concorrência.  

A máquina leva o produto das marcas interessadas até o cliente de forma automática, 

interativa, inteligente e diferentes, segundo a empresa. Criam uma experiência única de 

experimentação sem a necessidade de interferência humana. Seu principal objetivo é auxiliar 
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marcas e parceiros a se aproximarem dos seus clientes, melhorando os resultados no ponto de 

venda e garantindo maior rentabilidade para a indústria do varejo.  

E, além do marketing promocional das amostras e brindes, a Amostrix também promove 

as marcas simultaneamente, por conta do seu design equipado com três monitores de LCD que 

podem rodar fotos e vídeos. O equipamento chama a atenção dos shoppers no PDV e pode 

também servir para fazer pesquisas interativas. Assim, a Amostrix se mostra muito eficiente no 

momento de decisão de compra do consumidor, beneficiando as marcas por sua completude de 

funções, muito além do que vemos normalmente em mercados e PDVs. É possível observar o 

conceito de gamificação na máquina, uma vez que o consumidor passa por “fases” para obter 

sua amostra. Ele precisa conhecê-la, ser apresentado ao conceito, aceitar participar, fornecer 

seus dados, e então, aproveitar sua função.  

Existe também uma relação de troca entre a Amostrix e o Sam’s Club. A máquina 

fornece os dados recolhidos do consumidor para o clube, podendo traçar um perfil e uma 

persona, de acordo com as perguntas feitas no processo de aquisição de uma amostra, e o Sam’s 

Club oferece um espaço para entrada da Amostrix no mercado e validação de seu 

funcionamento, por se tratar de algo totalmente novo.  

 Sam’s Club é o único estabelecimento que possui a tecnologia da Amostrix, tornando-

se uma máquina exclusiva do clube. Por se tratar de uma novidade, os clientes se engajam 

muito. A máquina estava sempre ocupada, em momentos até formando uma pequena fila. 

Juntando a inovação e a gratuidade, a Amostrix e o Sam’s Club souberam como envolver os 

seus clientes em uma experiência diferenciada de mercado e compra/experimentação no PDV.  

Figura 5 - Máquina Amostrix 

Fonte: Site da Amostrix 
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O que é novo chama a atenção do consumidor, este que já faz parte da sociedade de uma 

rede diferenciada de mercados. Ou seja, é o tipo de comprador que já se interessa por inovação, 

seja ela de precificação, promoção ou até tecnologia, como no caso citado.  

Feitas todas as incursões etnográficas, algumas conclusões são atingidas quando 

comparamos todas as experiências e o que cada uma oferece, levando em conta suas vantagens 

e desvantagens para o consumidor. Para melhor visualização, a tabela a seguir organiza este 

pensamento: 

 Carrefour 

Express 

Ice 

Creamy 

Mc Donald’s Rappi Sam’s Club 

Vantagens 

para o 

consumidor 

Suas 

necessidades 

de praticidade 

são supridas 

É 

envolvido 

em uma 

experiência 

sensorial 

Sua interação 

com outras 

pessoas é 

reduzida 

Não precisa 

mais abrir 

mão de 

tempo e 

deslocamento 

para ter o que 

se precisa em 

mãos 

É envolvido 

em uma 

experiência 

inovadora 

com a 

máquina 

Amostrix 

Desvantagens 

para o 

consumidor 

Paga preços 

mais altos 

pelo conforto 

proporcionado 

pela 

praticidade 

dos produtos 

Seu 

esforço 

financeiro 

é maior em 

troca de 

uma 

indulgência 

Está sujeito à 

demora de 

outros não 

familiarizados 

com o 

sistema 

tecnológico 

Está sujeito a 

falhas do 

sistema e 

esforços 

financeiros 

maiores 

como pelo 

valor do frete 

Saneamento 

de dúvidas 

comprometido 

por falta de 

presença 

humana 

 

O consumidor e seus hábitos de consumo são passíveis de constantes transformações e 

evoluções, assim como o ambiente a sua volta de pontos de venda. A experiência etnográfica 

propõe que a análise feita gere para empresas o que seu público busca, e, neste caso, temos 



590 

 

exemplos de algumas que se atentaram e usaram das pesquisas para seu maior sucesso e geração 

de receita.  

Não só mais o produto final importa, a sua experiência de compra está para superá-lo, levando 

em conta muitos quesitos, como o de praticidade, conforto, custo-benefício, inovação e 

funcionalidade. Um bom produto não se vende se o consumidor não se envolve com o que está 

em volta. Os casos apresentados ilustram o movimento do mercado em direção ao objetivo de 

conquistar quem importa, seu cliente.  
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RESUMO 

 
Os indivíduos são influenciados na escolha de produtos e serviços, por uma série de fatores, 

mas principalmente, por outras pessoas. Logo, em muitos casos, não refletem racionalmente no 

processo de decisão de compra. O presente artigo tem o objetivo de analisar o conceito de 

“grupos de referência” e suas características, bem como a distinção que existe com os demais 

conceitos de ‘tribo’ e de ‘grupo’, propriamente ditos, exemplificando a forte característica 

influenciadora pertinente a esse tipo de coletivo. Para tal, faremos uso de teóricos importantes 

na área, que contribuirão com a construção deste trabalho, visando apresentar um panorama 

central de origem e formação, bem como algumas peculiaridades estudadas atualmente no 

mercado de consumo. Os “Grupos de Referência” e suas derivações, a saber, os grupos de 

afinidade primários e secundários, bem como os grupos de aspiração e de negação, serão objetos 

de análise e reflexão, bem como as formas de cultura, subcultura e classe social que são fatores 

proeminentes em influência ao consumo, cujos conceitos estão diretamente ligados a essa 

categoria de grupo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: grupo; referência; influência; cultura, consumo. 

 

 

 

Introdução 

 
Este artigo foi apresentado à disciplina Comportamento e Cultura do consumidor, no primeiro 

semestre de 2018, conduzida pelo Prof. Francisco Mitraud e agora é adaptado para a 

oportunidade do Fórum de pesquisa do Centro de Comunicação e Letras. O objetivo da 

disciplina foi demonstrar que o consumidor recebe influências tanto internas (de fundo 

psicológico), quanto externas (famílias, amigos, tribos, etc). As influências externas são 
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determinantes no seu comportamento de compra e, segundo vários autores, mais poderosas que 

a própria publicidade.  

O processo decisório para o mercado de consumo é de extrema importância para todos os 

envolvidos, em especial para empresas, marcas e clientes, dentre outros interessados em 

potencial. Sobre os aspectos do consumo, Barbosa e Campbell (2007) vão elucidar que: 

(...) Significados positivos e negativos entrelaçam-se em nossa forma 

cotidiana de falar sobre como nos apropriamos, utilizamos e usufruímos do 

universo a nossa volta. [...] Consumo deriva do latim consumere, que significa 

usar tudo, esgotar e destruir; e do termo inglês consummation, que significa 

somar e adicionar. (BARBOSA; CAMPBELL, 2007, p. 21). 

Contrastando com essa ótica do consumo, o autor Zygmunt Bauman afirma que: 

‘Consumir’, portanto, significa investir na afiliação social de si próprio, o que, 

numa sociedade de consumidores, traduz-se em ‘vendabilidade’: obter 

qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar as que 

já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode 

continuar sendo criada (2008, p. 75 – destaque no original). 

Com essa premissa em voga, necessitamos compreender que ora benéfico, ora prejudicial, ora 

indispensável, ora supérfluo, o consumo passou a ser objeto de estudo de diversas áreas do 

conhecimento e se tornou importante (talvez, indispensável), principalmente, para profissionais 

da área de Marketing, que passaram a estudar com afinco o comportamento do consumidor, 

para então, compreendê-lo, com o propósito não só de satisfazer, mas também de gerar desejos 

e necessidades. Em paralelo, essa abordagem de pesquisa também se tornou essencial para a 

empresa que planeja sua ascensão no mercado e alavancar os seus resultados. 

Dado este contexto em que o consumo para Solomon (2011), é uma espécie de legitimação, em 

que o que o consumidor faz é uma afirmação sobre seu estilo de vida e sobre quem é ou quem 

gostaria de ser, como uma projeção, em contrapartida, Rocha (2006) afirma que este debate é 

muito mais profundo, pois, de acordo com ele, a compreensão do termo “consumo” tal como é 

compreendido atualmente, passa pela compreensão do que significa “cultura”. O autor também 

destaca que a conexão entre consumo e a cultura expressa uma das dimensões de uma 

sociedade. Em síntese, o consumo é assumido como parte da cultura de um determinado grupo 

social e, desse modo, a compreensão dos fenômenos relativos ao consumo reflete parte da 

compreensão dos fenômenos sociais. 

Nisto chegamos então, ao cerne do estudo, os grupos de referência, que para Churchill e Peter 

(2000, p.160), são definidos como: “aqueles grupos de pessoas que influenciam os 

pensamentos, os sentimentos e os comportamentos do consumidor”. Corroborando essa 

percepção, Solomon (2011) sugere que novas perspectivas de grupo estão emergindo, as 
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comunidades de marca e virtuais, que são capazes de influenciar a decisão do consumidor no 

processo decisório de compra, e isto, de acordo com os autores Kotler e Keller (2006, p.177) se 

resume ao fato de: 

Os grupos de referência são aqueles que exercem alguma influência direta 

(face a face) ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa. 

Os grupos que exercem influência direta são chamados grupos de afinidade. 

Alguns grupos de afinidade são primários, como família, amigos, vizinhos e 

colegas de trabalho, com os quais interage continua e informalmente. As 

pessoas também pertencem a grupos secundários, como grupos religiosos e 

profissionais ou associações de classe, que normalmente são formais e exigem 

menor interação continua. 

De igual modo, para realizarmos um comparativo, temos o conceito de tribo urbana, definido 

pelo sociólogo francês Michel Maffesoli (1998, p. 194), como “[...] a constituição dos 

microgrupos, das tribos que pontuam a espacialidade se faz a partir do sentimento de pertença, 

em função de uma ética específica [...]”, nessa visão cujo enfoque é no sentimento de 

pertencimento e, certa aprovação social, não apresenta o mesmo prisma de análise que o 

conceito de grupo de referência, no que tange a questão de influência aos não pertencentes ao 

grupo em si. Pois, no conceito de tribo de Maffesoli (1998), se analisa o indivíduo que almeja 

pertencer à tribo urbana em questão, por outro lado, o grupo de referência, influencia direta ou 

indiretamente, em alguns casos, os que são alheios e fora de seu âmbito. Além disso, é fato que 

as pessoas são também influenciadas por grupos dos quais não são membros efetivos 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

Assim, os autores afirmam que dentre os grupos de referência, há aqueles aos quais uma pessoa 

deseja pertencer, estes são chamados de “grupos de aspiração”. De igual modo, existem também 

outros que são repudiados, que, de acordo com os mesmos autores, são denominados “grupos 

de negação”. 

Ao se analisar os grupos de referência, é importante ressaltar de que forma se dá a sua influência 

sobre os consumidores, conforme expõe Bauman a esse respeito, quando o consumo se 

relaciona ao sentimento de auto-identificação e de reconhecimento, ele afirma: 

O processo de auto-identificação é perseguido, e seus resultados são 

apresentados com a ajuda de “marcas de pertença” visíveis, em geral 

encontráveis nas lojas. Nas “tribos pós-modernas” (como Maffesoli prefere 

denominar as “tendências de estilo” da sociedade de consumo), “figuras 

emblemáticas” e suas marcas visíveis (dicas que sugerem códigos de vestuário 

e/ou conduta) substituem os “totens” das tribos originais. Estar à frente 

portando os emblemas das figuras emblemáticas da tendência de estilo 

escolhido por alguém de fato concederia o reconhecimento e a aceitação 

desejados, enquanto permanecer à frente é a única forma de tornar tal 
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reconhecimento de “pertença” seguro pelo tempo pretendido [...]. (2008, p. 

108) 

  

Já Churchill e Peter (2000) afirmam que na maioria dos casos os grupos de referência não dizem 

diretamente aos consumidores o que fazer, mas são os consumidores que se deixam influenciar 

pela opinião do grupo ou por se preocuparem com os sentimentos dos membros do grupo, o 

que se relaciona, de alguma forma, com a proposta de Maffesoli quanto à questão do sentimento 

de pertença, validando seu ‘lugar no grupo’, o cuidado com o outro. 

De acordo com Kotler e Keller (2006) os fatores culturais exercem a mais ampla e profunda 

influência sobre os consumidores, e estes fatores culturais encontram-se subdivididos em três: 

cultura, subcultura e classe social. Para alcançarmos melhor entendimento, abordaremos os 

conceitos individualmente. 

 

1.   Cultura 

O primeiro fator cultural a exercer influência sobre os indivíduos em relação ao consumo, é a 

própria “Cultura”, cujo termo se refere a todos os aspectos gerais da realidade social e, na 

perspectiva do renomado antropólogo Clifford Geetz, o conceito de Cultura se explica da 

seguinte forma: 

Cultura é formada por construções simbólicas, cujos significados são 

contidos num conjunto de símbolos compartilhados. Isso significa que 

o existir humano não é natural, mas cultural. E é cultural por ser 

simbólico, já que todo contato é intermediado pelos símbolos e signos. 

A linguagem humana substitui as coisas por símbolos, tais como as 

palavras, os gestos, a escrita, a pintura. (1989, p.36). 

No âmbito mercadológico, Kotler (1998, p.162) afirma que “a cultura é o determinante mais 

fundamental dos desejos e do comportamento de uma pessoa”. Já os autores Schiffman e Kanuk 

(2000, p. 286) definem cultura como “a soma total das crenças, valores e costumes aprendidos 

que servem para direcionar o comportamento de consumo dos membros de determinada 

sociedade”. Dessa forma, as pessoas acabam adquirindo um conjunto de valores, percepções, 

preferências e comportamentos através da vida familiar como um grupo de referência primário 

e de outras instituições básicas, tais como a Igreja, as Instituições de Ensino como grupos de 

referência secundários, que acabam interferindo em seus hábitos de consumo, tanto presentes, 

quanto futuros. 

 

 

  

2.   Subcultura 
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O renomado professor Philip Kotler (1998, p.162) expressa que “cada cultura consiste em 

subculturas menores, as quais fornecem identificação mais específica e socialização para os 

seus membros”. Essas subculturas incluem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões 

geográficas, e são o segundo fator cultural de influência mencionado. 

As diferentes subculturas religiosas impactam fortemente nas decisões dos indivíduos, posto 

que as subculturas religiosas exercem intensa influência sobre as decisões de consumo dos 

mesmos. De acordo com Solomon (2011), o consumidor pode ser influenciado em diferentes 

aspectos, entre os quais estão a personalidade individual, atitudes políticas e formação de lares. 

O autor também destaca o poder de estímulo dos líderes religiosos, que são pessoas cuja postura 

e personalidade proeminente, são altamente admirados pelos demais integrantes do grupo 

religioso, portanto representam um grande poder de influência. Solomon (2011, p. 531) ressalta 

que os líderes religiosos conseguem estimular favoravelmente um determinado comportamento 

de consumo ou, em sentido oposto, conseguem desencorajá-lo conforme as crenças e os valores 

compartilhados pelos Departamento de Administração participantes da religião, bem como 

considerando o seu alinhamento aos interesses predominantes dos dirigentes do grupo religioso. 

Esse panorama projeta a força de influência que o grupo de referência religioso (como a 

exemplo), em certos casos, na pessoa do líder, exerce sobre aqueles que de maneira direta ou 

indireta se relacionam com aquele grupo. 

  

3.   Classe social 

Por fim temos o terceiro e, não menos importante, fator cultural de influência no ato decisório 

de consumo: as classes sociais, que, ainda de acordo com Kotler (1998, p.163), “são divisões 

relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, que são ordenadas 

hierarquicamente e cujos membros compartilham valores, interesses e comportamentos 

similares”. As classes sociais são detentoras de um poder de influência representante e 

significativo sobre os indivíduos pós-modernos e isso torna-se ainda mais intrigante ao se 

relacionar com o atual consumo. 

Portanto, a relacionamento social que ocorre nos grupos de referência, com peculiaridades 

distintas e segmentadas, tem influência direta e indireta no comportamento do consumidor, 

considerando o momento da tomada de decisão, decorrente do contato entre as pessoas de 

afinidade. 

  

A Cultura da Influência 
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Para aprofundar os conceitos teóricos até aqui expostos, apresentamos a perspectiva dos autores 

Sheth, Mittal e Newman (2001), que expõem de forma clara e objetiva as singularidades sobre 

as nuances da influência. Segundo esses autores, ela se dá de três maneiras: a influência 

normativa – que se refere quando o consumidor tenta se adaptar  as expectativas dos demais; a 

influência por identificação – que ocorre quando há uma necessidade de equiparar-se com quem 

se admira e, finalmente, a influência informacional, que acontece quando o consumidor busca 

e está predisposto a aceitar conselhos, sugestões e recomendações de pessoas que conhecem 

melhor as características do produto e/ou serviço que ele deseja adquirir. Neste caso os 

influenciadores podem ser, por exemplo, vendedores de lojas ou até mesmo conhecidos ou 

outros consumidores que já tiveram experiência com o mesmo produto e saibam mais a respeito 

de seu desempenho. 

Considerando que o ser humano por si só é um ser sociável, e dentro de um grupo, o sociólogo 

francês Maffesoli vai dizer que “(...) a metáfora da tribo, por sua vez, permite dar conta do 

processo de desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e da valorização do 

papel que cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro dela (...) (1998, p. 9). 

Considerando os mais diversos e possíveis grupos de referência, dentre aqueles de afinidade 

primária, o mais influente sobre o comportamento dos consumidores geralmente é a família, já 

que é ela quem transmite desde cedo preceitos, orientações e o conceitos da ética, do que é bom 

e o que é correto. Conclui-se, portanto, que a família exerce influência sobre o comportamento 

dos consumidores em todas as civilizações desde a sua formação; entretanto, tal influência tende 

a ser maior em algumas culturas, como as do Japão, China, índia, Indonésia, Oriente Médio, 

América Latina e México. 

Na publicidade podemos observar que a veiculação das comunicações de produtos e serviços 

dirigidos ao público infantil, detêm um forte apelo emocional, pois subentende-se que serão 

justamente as crianças os principais influenciadores no ato de decisão dos pais no ato de compra 

de tal produto ou contratação de tal serviço. 

  

Conclusão 

 

Com base no conteúdo apresentado, podemos concluir que os grupos de referência atuam de 

diversas formas, são compostos por uma ou mais pessoas, exercem distintos tipos de influência, 

em maior ou menor grau e que ocupam um lugar enfático de prestígio e crédito para aqueles 

que os admiram e reconhecem, no momento decisivo de consumo, principalmente no mercado 

publicitário. Sobre essa questão, Maffesoli ratifica a ideia, afirmando que: 
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Agora nos damos conta de que, no que se refere à publicidade, por um lado 

ela busca suas fontes em algumas figuras arquetípicas, e, por outro lado, em 

função disso, ela se dirige a públicos–alvo, que chamo de tribos, as quais 

aparecem e se reconhecem em tal ou qual maneiras de ser, que os constituem 

enquanto grupos. (1998, p. 192). 

Em suma, os grupos de referência são um objeto de estudo que dispõe ainda de muitos outros 

vieses de análises e pesquisas sociais interdisciplinares, antes que se possa exaurir as 

possibilidades de compreensão e esgotar as hipóteses de entendimento acerca deles. 

Profissionais do Marketing e da publicidade devem atentar para eles, esforçarem-se por 

conhecê-los, pois, o comportamento do consumidor vai muito além do que deixar-se seduzir 

por belas peças publicitárias.  
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como foco apresentar a construção da identidade feminina, demonstrando 

que os mitos podem ser tratados como potenciais psíquicos, relacionados às experiências universais 

da Humanidade. Para se alcançar tal propósito, selecionam-se três mitos - Pandora, Galateia e Eva, 

extraídos das obras clássicas - Trabalhos e Dias, de Hesíodo, Metamorfoses de Ovídio, Gênesis bíblico, 

respectivamente - com a intenção de verificar os atributos constitutivos do feminino e de estabelecer 

um elo entre as três figuras míticas, já citadas, e a robô mulher, Ava, do filme Ex Machina. Por meio de 

um estudo comparativo, será verificado que os mitos pertencem ao imaginário cultural e intelectual 

que perpassam as obras citadas, cuja abordagem procura narrar a história da Humanidade, sob uma 

ótica mítica.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: mitos; feminino; Pandora; Galateia; Eva; Ex Machina. 

 

 
Conforme Mircea Eliade, em Mito e Realidade (2004:11), o mito é a narrativa de uma criação 

que relata de que modo algo foi produzido e começou a ser, pois o mito fala apenas do que realmente 

ocorreu, do que se manifestou plenamente; ou seja, sua atividade criadora desvenda a sacralidade de 

suas obras. Os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado no 

Mundo. E é nessa irrupção do sagrado que realmente se fundamenta o Mundo e o converte no que é 

hoje; portanto, o mito é considerado uma história sagrada e uma história verdadeira, porque se refere 

a realidades: a existência do Mundo está aí para prová-lo; da mesma forma que se pode provar a 

realidade da morte. É possível estabelecer, dentre os aspectos culturais, uma associação dos mitos 

com as tradições de um povo a ponto de a narrativa ser renovada, reatualizada por meio de padrões 

de interação e por meio de como o indivíduo pode ser visualizado e caracterizado por uma 

determinada cultura. Assim Mircea Eliade define o mito: 
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O mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo 

primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, 

graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma 

realidade total,o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, 

um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE, 2004:11) 

 

A partir da definição de mito e da concepção de comportamento humano a que se refere Eliade 

é que se pretende abordar, sob uma vertente mítica, a figura feminina dos três mitos: Pandora, 

Galateia e Eva, em uma análise comparativa com a personagem fílmica de Ex Machina, Ava. Como fio 

condutor de direcionamento, será utilizada uma denominação criada por Teresa López-Pellisa, em sua 

obra Patologías de larealidad virtual: cibercultura y cienciaficción (2015): “síndrome de Pandora”, a 

qual remete à presença do mito de Pigmalião e Galateia, ou seja, ao surgimento de uma mulher criada 

com a finalidade de agradar a seu criador, com a finalidade de retomar discussões sobre a identidade 

e o perfil da mulher, envolvendo temas como manipulação, dominação, sedução, inteligência e 

consciência. É interessante perceber que não só no texto fílmico, Ex Machina, quanto nos textos 

míticos, Trabalhos e Dias, Metamorfoses, Gênesis, a mulher foi apresentada e retratada de forma 

muito similar: criada para agradar seu criador para ser obediente, submissa, perfeita em beleza e 

delicadeza.  

Assim, nos mitos, Zeus criou os deuses e homens por primeiro, e só depois da rebeldia de 

Prometeu é que criou Pandora, a primeira mulher, como vingança. Além disso, essa criação humana 

do homem representa uma transgressão à violação da natureza, porque o homem age no sentido 

oposto às leis naturais de concepção e nascimento. Conforme Vernant (1973: 29), Pandora é um belo 

mal, reverso de um bem, terrível flagelo instalado em meio aos mortais, mas também maravilha 

paramentada pelos deuses de atrativo e de graça - raça maldita que o homem não pode suportar, mas 

da qual não pode se privar - elemento contrário e companheira do homem. Sob seu aspecto dúplice 

de mulher e de terra, Pandora representa a função de fecundidade, tal como se manifesta na idade de 

Ferro, na produção do alimento e na reprodução da vida. Pandora é a primeira mulher, criada pelos 

deuses. É a representação tanto do bem quanto do mal, pois carrega o "jarro" que trará as desgraças 

para a humanidade, deixando a Esperança (Expectação). Em Gênesis 2, 21, Deus faz o homem cair em 

um pesado sono e tomando uma de suas costelas, fechou o lugar com carne. A costela que Deus 

tomara ao homem, transformou-a em uma mulher. Deus criou primeiramente Adão e, para dar- lhe 

companhia, criou posteriormente Eva. 

Ao relatar sobre o sistema patriarcal em relação aos mitos, Simone de Beauvoir (1970: 

16), alega que “as religiões forjadas pelos homens refletem essa vontade de domínio e foram 

buscar, exatamente, nos argumentos das lendas de Eva, de Pandora e puseram a filosofia e a 
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teologia a serviço de seus desígnios”. Em vista disso, é perceptível notar que os mitos aludem 

às situações nas quais o poder e domínio masculino silenciam a voz feminina. A voz da mulher, 

por muito tempo, foi silenciada; no entanto, a conquista do espaço feminino, segundo 

afirmações de Zinani (2006: 25), acontecerá na medida em que a mulher assumir seu discurso 

e realizar uma arte e uma crítica centradas na figura feminina, adquirindo voz e visibilidade. 

Seguindo tal linha de pensamento, é possível verificar que as figuras míticas representam 

modelos distintos a depreender que tanto a expressão criada por Teresa López-Pellisa quanto o filme 

ExMachina evocam registros que foram reverberados e reatualizados, dialogando com imagens 

formuladas discursivamente a respeito do perfil da identidade feminina retratada por meio dos três 

mitos: Pandora, Galateia e Eva. É possível visualizar, em certo momento do filme, que o personagem 

Nathan é retratado como  criador, ao exclamar: “É Prometeu!” (Ex Machina, 2015), recuperando e 

ecoando o mito de Prometeu e Pandora, símbolo da cultura greco-romana. Nathan é reatualizado 

como um novo Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, criando um ser consciente que é Ava. Nathan 

foi castigado como Prometeu, tendo seu fígado dilacerado não por uma águia, mas por um punhal. 

Bakhtin afirma “No processo de sua vida post mortem elas [as grandes obras] se enriquecem com 

novos significados, novos sentidos; é como se essas obras superassem o que foram na época de sua 

criação.” (BAKHTIN, Estética da criação verbal, 2003: 363). Ao citar Bakhtin, o mito da criação da 

mulher e a figura feminina é reatualizada e reverberada em um diálogo discursivo com o filme Ex 

Machina atribuindo novos sentidos e significados aos mitos.  

A fim de contextualizar, Ex-machina: instinto artificial, lançado em 2015, escrito e dirigido por 

Alex Garland, o filme conta a história de um jovem chamado Caleb e sua relação com a máquina de 

inteligência artificial, Ava, criação do cientista Nathan. A personagem fílmica, Caleb, é um programador 

do site de pesquisa Blue Book que ganha um sorteio cujo prêmio é ficar como hóspede na mansão de 

Nathan por uma semana. Quando chega à mansão, Caleb descobre que seu chefe construiu uma 

androide com inteligência artificial, e que ele será a parte humana do Teste de Turing, cujo objetivo é 

dizer se a inteligência artificial criada tem consciência. O nome da robô, Ava, remete à figura bíblica 

Eva, que será tratada como uma figura mítica. Nas sessões do teste, Caleb irá conhecer Ava e se 

apaixonar por ela, que o manipula para que ele a ajude a fugir. Caleb vai descobrir que este é um dos 

objetivos de Nathan: avaliar a capacidade de persuasão e manipulação da criatura. Ava se liberta de 

seu criador, fugindo, colocando pele, roupas, cabelo, humanizando-se, deixa Caleb preso na mansão, 

e vai em direção para o mundo.  

O thriller de ficção científica Ex Machina recebeu muitos elogios por sua visão inteligente sobre 

as questões de inteligência artificial, incluindo um Oscar de melhores efeitos visuais e uma indicação 

de melhor roteiro original. Embora tenha recebido muitas críticas por sua representação de mulheres 
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no contexto do filme; pois na história do cinema, é improvável encontrar um robô feminino que não 

tenha sido criado por homens, sempre na forma de uma jovem atraente, perfeita para o prazer 

masculino, servindo aos homens, como objeto para finalidades sexuais, são programadas para servir. 

A personagem fílmica, Nathan, é o criador, como Prometeu, ou Pigmalião, cria suas 

criaturas - androides femininas; entretanto ele não ama sua criação, ele simplesmente as domina 

e as destrói. Nathan não considera o fato de que, a partir do momento em que as criaturas têm 

consciência, querem se tornar independentes de seu criador. Para Nathan, os deuses não existem 

e ele cria apenas pelo prazer de criar, reafirmando seu poder e sua genialidade. A obsessão e o 

prazer pela criação de Nathan tem uma relação direta com o título do filme, Ex Machina, 

recuperando a expressão latina do teatro deus ex machina, expressão vinda do grego mēchanḗs 

Theós, que significa deus surgido da máquina, ou seja, uma referência direta ao comportamento 

de Nathan: a ausência de um deus, os humanos tomaram seu lugar, criando vida, porém uma 

vida artificial. Nathan pode ser considerado ou analisado como um Prometeu, criador, ou um 

Frankenstein, a criar um novo ser; ou um novo Adão, a criar sua própria Eva, não de sua costela, 

mas de sua inteligência.  

A personagem fílmica, robô feminina, Ava, criada com metais e fios elétricos, possui 

um cérebro formado pela combinação de gel compacto capaz de reorganização molecular com 

o sistema de dados do site de busca de Nathan e de dados oriundos do roubo (com o 

consentimento das operadoras) de dados dos celulares, via microfones e câmeras, do mundo 

todo. Interessante o termo "roubo", pois Prometeu também roubou o fogo sagrado para sua 

criação: homem. Na cena final do filme, Ava deixa tudo para trás, aparecendo imersa pelas 

sombras das pessoas na rua até aparecer sob o Sol. Sua vingança é matar o seu criador com um 

punhal na região abdominal. Durante o filme, a robô começa a demonstrar diversas 

características humanas, consideradas femininas, ainda que sua aparência não seja exatamente 

igual à de uma mulher porque mantém partes robotizadas, mas ela possui beleza, sensualidade, 

expressões dissimuladas, curiosidade e manipulação. Características semelhantes, em alguns 

momentos, às figuras míticas de Pandora, Galateia e Eva.  

Entre as narrativas míticas e fílmicas, há sistemas culturais diferentes de retratar a 

criação da figura da mulher: Pandora, Galateia, Eva e Ava. Embora sejam construídas em 

contextos diferentes, representam a figura da mulher que acima de tudo, tende a trazer o 

mal/pecado para o mundo. Entre as quatro representações, também existe a modelação do corpo 

para a união com o homem, que, por fim, acaba por exercer o poder da criação, o domínio. 
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Essas histórias míticas compõem um repertório e um imaginário que ecoa em certos discursos 

e atos machistas, compondo uma imagem de opressão e inferiorização do sexo feminino. Entretanto, 

a mulher possui voz, desejo, vontade, sonho e opinião e deve ser respeitada, acima de tudo. No mito, 

Pigmalião é um escultor que constrói a mulher perfeita para si em marfim e Afrodite transforma essa 

mulher, Galateia, em real. O mito reforça que a feminilidade perfeita só pode ser criada por um 

homem. Em Ex-machina, como Galateia perfeita para Pigmalião, Ava é a mulher perfeita para Caleb, 

construída a partir de seu histórico de pesquisa na internet. Comparando Ava e Eva, pode-se dizer que 

ambas são as mulheres originais de suas espécies e que ambas se rebelam contra seus criadores em 

busca de conhecimento. Representando dessa forma suas mulheres primordiais, a cultura ocidental 

revela que enxerga o gênero feminino como sedutor, desobediente e inconfiável.   

Historicamente, conforme Zinani (2006: 123), sabe-se que o poder sempre foi do homem que, 

para afirmar-se, necessita do “Outro” que o limita e o nega, restando à mulher a condição subalterna, 

o “inessencial” que nunca se torna o essencial. Como os mitos são eternos e atemporais, mas 

alimentados por performativos culturais para a formação do arquivo histórico, pode-se fazer a 

seguinte leitura: hoje Pandora, Galateia e Eva não são mais as mulheres dominadas e submissas; mas 

como Ava, querem conquistar com a ousadia e escolher e poder dizer sim ou não e ser capazes de 

sublimar suas conquistas. Pode-se entender que Ava, humanizada, representa a mulher que começa a 

se conscientizar, subvertendo os costumes, superando o papel subalterno com palavras escolhidas por 

ela. Ava simboliza a linguagem feminina, que utiliza a totalidade dos recursos linguísticos, ao expressar 

sua consciência de independência, ao aparecer imersa pelas sombras das pessoas, na última cena 

fílmica, na rua até aparecer sob o Sol, uma referência ao mito da Caverna de Platão. 
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RESUMO 

 
O presente artigo busca abordar os conceitos de  priming e Gestalt relacionando-os ao 

Comportamento do consumidor, com base nos autores. Solomon (2016), Pasquale (2014), Dooley 

(2012) e Wheeler (2008). Além disso, busca-se explicar o que acontece na mente do consumidor no 

momento que é estimulado visualmente pela logomarca Unilever e como se dá o seu entendimento 

de acordo com as informações recebidas e o repertório adquirido ao longo dos anos. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Priming; Gestalt; Comportamento do consumidor. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O neuromarketing, segundo o site da revista Exame (2017), é a área do marketing que se baseia 

na neurociência do consumidor. Este conceito apresenta a ideia de que 95% das decisões de compra 

do consumidor são definidas pelo cérebro inconsciente, a área que cuida das emoções, impulsos, 

motivações e desejos do ser humano. Porém, segundo Solomon (2016), a questão que se coloca é: 

quando uma marca cria algo, quais fatores influenciam a probabilidade de nos lembrarmos das 

mensagens de marketing que as organizações se esforçam para criar? 

 

JUSTIFICATIVA 

O trabalho busca tratar sobre a inter-relação dos processos de priming, Gestalt, memória e 

percepção que acontecem na mente humana, tanto no consciente quanto no inconsciente, quando 

relacionado ao marketing das empresas. Busca-se entender também como o logo da marca Unilever 

(aprofundando-se nos símbolos que representam a marca) utiliza os processos mentais para que seus 

produtos sejam lembrados. 
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OBJETIVOS 

Com esta pesquisa, buscamos entender como as marcas funcionam na mente do consumidor 

a partir de estímulos visuais transcritos em signos e interpretados pela mente. 

 

MÉTODOS OU TÉCNICAS UTILIZADAS 

Pesquisa de cunho bibliográfico com base nos autores como Solomon (2016), que fala sobre 

as fases do comportamento do consumidor, Dooley (2012), que trata da influência na mente do 

consumidor, Pasquale (2014), que estuda o neuromarketing, e Wheeler (2008), que escreve sobre 

design e identidade de marcas. Além disso, foram utilizadas também pesquisas webgráficas.  O estudo 

do logo da marca Unilever foi pesquisado a fim de exemplificar os objetivos propostos. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

De acordo com Wheeler (2008), as maiores marcas representam algo importante: uma grande 

ideia, um posicionamento estratégico, valores bem definidos e “ uma voz que se destaca”. Todo 

símbolo carrega significado e quanto mais usado, mais as pessoas entendem o que representa e assim 

se torna cada vez mais ponderoso. Eles são considerados a forma de comunicação mais rápida a 

disposição. O significado quase nunca é imediato e geralmente necessita evoluir com o tempo. Para 

Dooley: 

 

[...] Um elemento-chave da prescrição do marketing de Lindstrom é o 

que ele chama de “Esmague sua marca”. Basicamente, ele pensa que 

uma marca deve ser identificável mesmo quando algumas partes do 

programa de marketing estão ausentes. Se seu logo ou sua 

propaganda forem removidos do produto, ela ainda seria 

instantaneamente reconhecida como sua marca? Só uma cor basta 

para representar sua marca? Claro, algumas marcas têm o poder de 

sustentar uma única cor como sua aparência exclusiva, mas o ponto é 

que os profissionais de marketing precisam pensar além de seus logos 

como um único elemento consistente em suas iniciativas de branding. 

[...] (Lindstrom apout Dooley, 2012, p. 35) 

 

Para Wheeler (2008), o mundo é um lugar barulhento e recheado de opções, no qual 

existe um congestionamento de marcas tentando chamar nossa atenção. Ela ainda questiona 
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“[…] por que o consumidor deveria escolher uma marca e não outra? Não basta ser diferente. 

As marcas precisam demonstrar a diferença e facilitar a vida dos clientes na hora de entender 

essa diferença.” (p. 48). É neste momento que a ciência, mais especificamente a da percepção, 

investiga como as pessoas reconhecem e interpretam os estímulos sensoriais. Wheeler (2008) 

diz que o cérebro reconhece e memoriza primeiramente as formas, pois as imagens visuais 

podem ser reconhecidas de forma direta.  

 

  Segundo Wheeler (2008), à medida que as empresas crescem, seus propósitos se tornam 

mais claros e seu posicionamento mais refinado. Neste momento a equipe de criação enfrenta 

questões decisivas, as quais envolvem o possível redesign: qual é o imperativo da empresa 

nessa mudança? Que elementos precisam ser mantidos para preservar o valor de marca? A 

mudança deve ser evolucionaria ou revolucionaria? Da mesma forma que a empresa passa pelo 

processo de mudança, o significado de um símbolo da marca pode evoluir e se distanciar de sua 

identidade original. Como disse Wheeler (2008), “o logotipo é o lembrete mais visível e 

frequente do que a marca representa” (pág. 45). Com base nestes fatos, entende-se que as 

empresas utilizam imagens e associações para que o indivíduo reconheça e tenha preferência 

pela marca.  

  

 

Figura 1: Antigo logo da Unilever. Fonte: Cutedrop (2012) 

 

 O processo de percepção está ligado com a memória, pois a partir do momento em que o 

consumidor reconhece o logo, o que está armazenado em sua memória a respeito daquela imagem 

vem à tona e nosso cérebro associa a imagem à marca e a tudo aquilo que a envolve. Segundo Pasquale 

(2014), a percepção é o processo pelo qual o indivíduo seleciona, organiza e interpreta as informações 

para criar um quadro significativo do mundo.  
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Para Solomon (2016), a memória, é o processo de armazenamento de informações ao longo 

do tempo. A maneira como uma unidade de informação é armazenada na memória, depende do tipo 

de significado que lhe atribuímos a princípio. Esse tipo de significado, por sua vez, determinará como 

e quando algo ativará o significado. Ainda sobre Solomon (2016), ele diz que: 

 

Estudos contemporâneos sobre a memória utilizam a abordagem de 

processamento de informações. Presume-se que, de certo modo, a 

mente seja como um computador: os dados são inseridos, 

processados e liberados em um estado diferente de seu estado 

original. No estágio de codificação, a informação entra de um modo 

que o sistema possa reconhecê-la. No estágio de armazenamento, 

esse conhecimento é integrado ao que já está na memória e lá é 

“estocado” até o momento em que for necessário. Durante a 

recuperação, a pessoa acessa a informação desejada. (Solomon, 2016, 

p. 225). 

 

No logo da Unilever, foram utilizados pequenos objetos próximos, dispostos de modo que nos 

faz enxergar a letra “U”. Este efeito que nos faz enxergar a letra “U” é chamado de Gestalt, uma teoria 

baseada na ideia da compreensão do todo para que se entendam as partes. Os conceitos da Gestalt 

respondem a 6 princípios ou  leis (Semelhança, Proximidade, Continuidade, Pregnância, Fechamento 

e Unidade), sendo que o logo da Unilever foi projetado para transparecer os 24 itens mais importantes 

da marca.  

 

 

 

Figura 2: Atual logo da Unilever. Fonte: Tudibão (2018) 

  
Outro fenômeno que ocorre na mente do consumidor quando vê um logo ou uma campanha 

é o Priming ou “pré-ativação”, que, para Junior (2014), “ocorre quando uma representação mental 
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interna é ativada por um estímulo e, sem a consciência do indivíduo, influencia em seus 

processamentos mentais subsequentes.” Complementando este pensamento, Pasquale (2014) diz que 

“[...] a presença de coisas familiares, mesmo quando não estamos conscientes da exposição, nos faz 

sentir melhor. Um trabalho posterior sugere que esse efeito está relacionado à fluência, a facilidade 

com que nossa mente processa as coisas mais familiares” (p. 64).  

 

Aprofundando nos 24 itens que compõem o logo da Unilever, a figura abaixo mostra os signos 

e os significados de cada um. 
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Figura 3: explicação dos signos do logo da Unilever. Fonte: Site Unilever (2018). 
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CONCLUSÃO 

 Neste estudo de caso referente ao logo da Unilever, foi possível perceber um exemplo de 

Gestalt onde a união de 24 signos forma a letra U (letra inicial do nome da marca) e a presença do 

priming uma vez que cada um dos signos que compõem o logo representam um setor ou produto que 

a empresa atua, fazendo com que haja uma pré-ativação não só da ‘marca mãe’, mas também das 

demais marcas que compõem o grupo Unilever, fazendo com que um logo gere lembrança de diversos 

outros logos. 

 Para a publicidade é extremamente importante o priming, uma vez que os profissionais de 

marketing criam diversas estratégias para que as marcas estejam no ranking do Top of mind, ou seja, 

que a marca ‘surja’ na mente dos consumidores como a primeira a ser lembrada. 
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RESUMO 

 

A formação docente vem à tona com uma frequência cada vez maior, pois diminui o número 

de jovens que escolhem exercer sua atividade profissional na área da educação. No início da 

formação, o graduando enfrenta dificuldades. Quando tem de cumprir o Estágio Curricular 

Supervisionado para receber a habilitação para ministrar aulas, o licenciando é desestimulado 

por muitos professores que atuam na Educação Básica que não os encorajam a entrar na 

profissão. Foi a partir desse contexto que surgiu este artigo que objetiva refletir sobre a 

formação inicial dos professores no Brasil. Para tanto, é descrita uma experiência ocorrida na 

disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, do curso de Letras, em 

uma instituição de Ensino Superior da cidade de São Paulo, que buscou, além de desenvolver a 

autoestima e a criatividade docente, formar educadores autores e confiantes de sua importância 

para a formação da sociedade da qual fazem parte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letras; formação docente; Língua Portuguesa; autoestima; 

criatividade. 

 

Introdução 

No ambiente acadêmico, discute-se cada vez mais a formação de professores no Brasil, 

na medida em que diminui o número de profissionais que escolhem trabalhar na área da 

educação. Muitas vezes, há baixos salários, péssimas condições de trabalho, jornada semanal 

exaustiva, baixa estima social, indisciplina e violência por parte dos alunos. Todos esses fatores 

têm contribuído para que o número de discentes nos cursos de Licenciatura diminua. Em relação 

ao universo do docente de Língua Portuguesa, Martins (2014, p. 12) explica que: 

 

Tal situação piora quando se analisa o universo da área de Letras. É grande, 

inclusive, o número de pessoas que se espantam quando um jovem afirma que 

escolhera cursar a graduação em Letras, para tornar-se, futuramente, um 

professor de Língua Portuguesa ou de Língua Estrangeira, sendo que, na 

maioria das vezes, logo surgem uma pergunta e uma afirmação. Questiona-se 

o porquê da escolha e atesta-se que os profissionais dessa área sempre são mal 

remunerados e passam dificuldades financeiras ao longo de toda a vida. 
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Contudo, é importante observar que existem escolas em que há excelentes condições de 

trabalho, real e satisfatório desenvolvimento dos alunos, saudável relação entre discentes e 

docentes e, também, profissionais realizados com o seu trabalho diário em sala de aula. 

 Além disso, é comum ouvir relatos de que, de forma geral, o universo da educação 

formal encontra-se distante da realidade midiática dos alunos que, hoje, estão conectados muitas 

horas à internet. Tal fato distancia docentes de discentes, tirando a atenção dos estudantes das 

aulas, frequentemente apenas expositivas, em que predominam maçantes conteúdos 

programáticos e que desestimulam os jovens a optarem pela profissão docente. Foi a partir desse 

contexto que surgiu o seguinte problema de pesquisa: como a formação docente pode auxiliar 

na preparação inicial de futuros professores autores e criativos? 

 

Justificativa 

 Compreender o motivo de tantos jovens deixarem de escolher a carreira docente sempre 

é necessário. Quando se pensa, inclusive, em um país, como o Brasil, em que há inúmeros 

problemas que afetam a educação nacional, torna-se ainda mais emergencial.  

Portanto, este trabalho justifica-se, pois, além de buscar compreender a diminuição do 

número de licenciandos em cursos de graduação, propõe-se a refletir como a formação inicial 

pode melhor preparar os futuros professores que ministrarão aulas na difícil realidade que hoje 

se manifesta na Educação Básica brasileira. 

 

Objetivos 

 O objetivo principal deste trabalho foi refletir sobre a formação docente inicial do 

professor de Língua Portuguesa que atuará na Educação Básica brasileira. Ademais, também se 

objetivou:  

- desenvolver trabalhos nos bancos universitários que aprimorassem a criatividade do futuro 

professor; 

- propor atividades aos licenciandos por meio das quais seria potencializada a autoestima 

profissional do graduando que frequentemente é desestimulado e 

- sensibilizar os graduandos para a importância de uma postura docente autoral. 

 

Métodos 

Levando-se em consideração o exposto anteriormente, optou-se, para o presente 

trabalho, pela pesquisa-ação. De acordo com Pereira (2001, p. 167), a pesquisa-ação: 
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Unifica processos considerados muitas vezes independentes, como o ensino, 

a avaliação, a pesquisa, o desenvolvimento profissional. Integra ensino e 

desenvolvimento do professor, desenvolvimento do currículo e avaliação, 

pesquisa e reflexão filosófica em uma concepção holística de prática reflexiva 

educativa. 

 

Dessa forma, buscou-se, ao longo do próprio processo de pesquisa, a intervenção na 

prática. Nesse contexto, uma das pesquisadoras deste projeto procurou intervir em uma situação 

com a finalidade de verificar se sua proposta era eficaz ou não. 

Inicialmente, então, buscou-se demonstrar a alunos do 4º. semestre do curso de Letras 

de uma instituição privada da cidade de São Paulo a importância e os benefícios de trabalhos 

baseados na pedagogia por projetos. 

Expostos a importância e os benefícios da pedagogia por projetos, partiu-se para a 

análise de um exemplo de projeto, com detalhamento do processo de elaboração dos itens que 

o compõem: problematização, objetivos, intervenção proposta, procedimentos aula a aula, 

recursos necessários e avaliação. 

Findada essa primeira parte teórica do projeto, partiu-se para a parte prática, na qual os 

licenciandos do Curso de Letras foram convidados a elaborar um projeto em função de uma 

necessidade encontrada nas aulas do Estágio Curricular Supervisionado, obrigatoriedade legal 

que todo futuro professor tem de cumprir para receber autorização para ministrar aulas na 

Educação Básica. 

Por fim, propôs-se que os licenciandos refletissem sobre a importância da elaboração 

do projeto elaborado por eles para a formação inicial de cada um deles. 

 

Fundamentação teórica 

Os primeiros jesuítas, chefiados por Padre Manuel da Nóbrega, chegaram ao Brasil em 

1549, quando iniciaram seus trabalhos que envolviam deter o avanço da religião protestante por 

meio da educação das novas gerações e da ação missionária que tinha como meta levar a fé 

católica aos povos das localidades que eram colonizadas pelos portugueses.  

Dessa forma, pode-se dizer que, desde o início, a educação brasileira estava ligada à 

política e à ideologia religiosa, como, muitas vezes, ainda se vê hoje. Por meio de um trabalho 

educativo, os jesuítas ensinaram, sim, as primeiras letras, a gramática latina e os costumes 

europeus, mas, por meio das atividades missionárias, facilitaram a penetração dos 

colonizadores. A ideia, portanto, era “tomar conta das crianças, cuidar delas, discipliná-las, 

ensinar-lhes comportamentos, conhecimentos e modos de operar” (SAVIANI, 2008, p. 27). 
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Portanto, ensinar o aluno a pensar de forma autônoma não era prioridade nesse período 

da história. Nas palavras de Saviani (2008, p. 107), as reformas educacionais que vieram depois 

“tinham como objetivo criar a escola útil aos fins do Estado em substituição àquela que servia 

aos interesses eclesiásticos”. Enfim, o interesse educacional verdadeiro ficara esquecido.  

Da mesma forma, não foram criados mecanismos adequados para a devida qualificação 

dos professores, o que responsabilizava cada docente pela sua própria formação. 

Resumidamente, objetivava-se, a baixo custo, acelerar a difusão do ensino, atingindo grande 

número de alunos.  

Em 1879, uma das alternativas para solucionar a deficiência no número de docentes 

atuantes foi a Reforma da Instrução Pública, de Leôncio de Carvalho, que permitia que qualquer 

cidadão lecionasse caso se considerasse apto para tal atividade. Contudo, ela acabou por 

descaracterizar a formação docente e o exercício profissional e “limitava a necessidade do 

ensino oficial” (BARROSO, 2005, p. 62). 

É crucial que se saiba que ao final do Império, “para uma população de quase 14 milhões 

de habitantes, tínhamos cerca de 250.000 matriculados nas escolas primárias” e em torno de 

50.000 inscritos “em outros cursos”, somando, no total, “cerca de 15% da população em idade 

escolar” (PILETTI; PILETTI, 2010, p. 152). 

Em relação à formação de professores, no início da fase republicana, destaque tem de 

ser dado à criação, no Distrito Federal, em 1890, do Pedagogium, por Benjamim Constant. 

Tratava-se do primeiro centro de aperfeiçoamento do magistério, organizado no Brasil. 

Brzezinski (1996, p. 22) afirma ser esta a “primeira iniciativa do poder central no sentido de 

organizar os estudos pedagógicos em nível superior”. Contudo, não se tratava, ainda, de um 

curso na esfera superior de ensino. 

Munida de novos ideais, veio a Proclamação da República, em 1889, e, logo na 

sequência, a Reforma Benjamin Constant, por meio do Decreto n. 981, de 08 de novembro de 

1890. A partir de então, os ideais republicanos passaram a buscar uma “federação democrática 

que favorecesse a convivência social de todos os brasileiros, promovesse o progresso 

econômico e a independência cultural” (PILETTI; PILETTI, 2010, p. 158). 

Todavia, não foi isso que ocorreu efetivamente. No início do período republicano, ainda 

não havia no país um sistema nacional eficiente, sólido e articulado de Ensino Superior. 

Também seria difícil que a situação fosse outra já que, segundo Chaia (1965, p. 129),  

 

Com efeito, durante os 49 anos correspondentes ao segundo Império, entre 

1840 e 1888, a média anual dos recursos financeiros investidos em educação 
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foi de 1,8% do orçamento do governo imperial, destinando-se, para a 

instituição primária e secundária, a média de 0,47%.  

 

Sem investimentos minimamente relevantes, não havia como progressos se efetivarem. 

Assim, o Ensino Superior manteve, durante o início da República, um pequeno número de 

escolas superiores isoladas. 

Em relação aos docentes que ministravam aulas no Ensino Superior, faz-se necessário 

advertir que tais profissionais não tinham uma formação específica como educadores, o que 

ocorre ainda hoje em grande parte dos cursos de graduação brasileiros.  

Ministrar aulas no Ensino Superior, assim como em toda a Educação Básica, exige 

competências específicas que, normalmente, não são abordadas nos bacharelados ou, até 

mesmo, nos programas de pós-graduação lato sensu e stricto senso. Ser, também, um renomado 

profissional em determinada área não garante eficiência em sala de aula. 

 Em termos de formação docente, destaque deve ser dado ao Estado de São Paulo. A 

Universidade de São Paulo criou e organizou o primeiro curso superior de Letras do Brasil que 

objetivava preparar intelectuais para o exercício de atividades culturais; formar profissionais 

para o magistério do ensino secundário, normal e superior e propiciar pesquisas envolvendo 

domínios culturais. 

 O curso possuía duas áreas: Letras Clássicas e Português (Filologia Grega e Latina; 

Filologia Portuguesa; Literatura Luso-Brasileira; Literatura Grega e Literatura Latina) e Letras 

Estrangeiras (Língua e Literatura Francesa e de Língua e Literatura Italiana). Nos anos 

seguintes, outros cursos de Letras foram criados. Lajolo explica que: 

 

Não tinham em comum apenas a designação de Letras, nem a amplidão dos 

objetivos que presidiram à sua criação. Eles aparentavam-se também – e o 

parentesco ainda persiste – pela configuração bipartida que assumia a forma 

de consecução de seus objetivos: confinavam a licenciatura (então chamada 

Licença Magistral) a umas tantas matérias cursadas fora do curso de Letras, e 

num ano que se somava aos anos dedicados às línguas e literaturas 

(http://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/pomo.htm. Acesso em: 14 set. 

2012). 

 

Desde o início dos cursos e, infelizmente, ainda hoje, muitas vezes, as disciplinas 

pedagógicas são encaradas como disciplinas apenas complementares, sendo as aulas de língua 

e de literatura as fundamentais do curso. Não se nega aqui a importância das disciplinas teóricas, 

assim como a necessidade de uma base de conceitos e de teorias que solidificam a formação do 

graduando. Entretanto, reflete-se sobre um dos papéis mais importantes, talvez o mais 
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importante, do curso de Letras: formar professores em um país em que se constata uma grande 

carência de bons e comprometidos profissionais. 

Pode-se questionar, portanto, se o próprio curso de Letras não leva muitos graduandos 

a desistirem da carreira docente por não serem estimulados a valorizar, da mesma forma, todas 

as disciplinas. Das áreas língua, literatura e educação, maior importância é dada à língua e à 

literatura. A partir disso, por exemplo, é que inúmeros alunos desistem da profissão docente e 

preferem trabalhar como pesquisadores, tradutores, intérpretes, revisores ou editores de textos, 

roteiristas, assessores culturais.  

A presente pesquisa não está aqui desvalorizando tais atividades profissionais. Surge 

apenas, mais uma vez, a preocupação com o número de graduandos que é ou não estimulado a 

optar pela carreira docente em um país que tem uma necessidade emergencial de docentes para 

a Educação Básica. 

Curioso é que o próprio artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei no. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que define e regulariza o sistema brasileiro de 

educação, quando trata da formação dos profissionais da educação, ressalta que os cursos 

devem ter como fundamento “a associação entre teorias e práticas” (NEVES, 2010, p. 70). Se 

a relação entre teorias e práticas é tão destacada até na legislação, os cursos não deveriam se 

afastar tanto dessa ligação fundamental para o processo de formação de futuros professores. 

Partindo do pressuposto de que “os professores aprendem com o que fazem e usam esses 

saberes para propor novas experiências” (CUNHA, 2006, p. 489), é imprescindível que a 

Licenciatura em Letras desenvolva o pensar pedagógico do aluno ainda nos bancos 

universitários, pois um bom professor não poderá encontrar todas as respostas para o dia a dia 

escolar em anotações de sala de aula, em um livro ou em um manual, ou ainda, hoje, por que 

não, na internet: 

 

[...] é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador (FREIRE, 2010, p. 39). 

 

 A partir desse raciocínio, pode-se questionar quantas aulas, por exemplo, um aluno da 

Licenciatura em Letras tem de preparar e de ministrar no âmbito das disciplinas pedagógicas. 

Qual será o número de aulas que os futuros professores preparam e executam em um curso que 

tem entre três ou quatro anos de duração? O que se espera é que os alunos preparem, com a 
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orientação de um docente universitário capacitado, inúmeros planos de ensino, ministrem várias 

aulas, elaborem projetos, criem material didático e reflitam sobre as possíveis situações-

problema, como indisciplina, que podem surgir no ambiente escolar. 

É por este motivo que os cursos de Licenciatura em Letras – aliás não só a Licenciatura 

em Letras, mas todos os cursos de graduação do país – teriam de voltar suas atenções para o 

aluno e não para o professor universitário. Há a “urgência de vivificarmos o discurso da 

educação transformadora nos processos formativos” (idem, ibidem, p. 147).  

Muitas universidades, preocupadas com relatórios que têm de ser entregues para órgãos 

oficiais e que geram notas de avaliação para estas mesmas instituições de Ensino Superior, 

querem que seus docentes sejam competentes e dinâmicos em sala de aula; atualizados em 

conhecimentos e práticas; especializados; pesquisadores e produtores de conhecimentos e de 

ciência e, por vezes, esquecem-se de verificar que tipo de formação seu graduando recebe. 

É nesse contexto que o docente universitário precisa estar preparado, verdadeiramente, 

para formar outros professores. Muitos graduandos, por exemplo, afirmam que os professores 

que ministram as disciplinas pedagógicos parecem, às vezes, esquecer-se de conceitos básicos 

da didática e da metodologia do ensino no momento em que estão nas salas de aulas da 

universidade. 

Outro agravante desse processo de formação é que como ministrar aulas na Educação 

Básica tem representado um exercício cada vez mais difícil, principalmente pela indisciplina 

dos discentes, muitos professores optam por dar aula apenas no Ensino Superior. Nesse quadro, 

surge uma questão simples, mas de resposta complicada: como um professor pode formar 

docentes para a Educação Básica sem ter passado minimamente por ela? Os que nunca deram 

aula no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio têm uma explicação rápida e simplista para 

tal questionamento: basta ter o domínio dos conteúdos e das técnicas pedagógicas. 

É razoável que docentes dos cursos de Licenciatura em Letras tenham passado pela 

Educação Básica e que, anos depois de abandoná-la, encontrem formas de saber como ela 

transcorre ainda hoje e quem é a sua clientela. É por isso que a troca de informações entre 

educadores dos Ensinos Fundamental e Médio e professores do Ensino Superior é vital para o 

processo de formação docente. 

 

Resultados 

 Para exemplificar um dos resultados obtidos com os alunos do 4º. semestre do curso de 

Letras, escolheu-se um dos projetos elaborados pelos licenciados para aqui ser exposto. 
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 Pautando-se nas aulas teóricas em que foram discutidos os itens que compõem um 

projeto, duas licenciandas criaram o projeto A parte que falta, inspiradas na narrativa do livro 

A parte que falta, do autor estadunidense Shel Silverstein, um dos escritores para crianças 

mais populares do século XX. 

 Escritor, poeta, ilustrador, dramaturgo, letrista e cantor. Este foi Shel Silverstein. 

Enquanto servia o exército estadunidense na Coreia nos anos de 1950, ele publicou suas 

primeiras histórias no Pacific and Stripes, um jornal militar. Embora nunca tenha planejado 

seriamente escrever para o público infantil, foi com ele que se tornou famoso e que teve suas 

obras traduzidas para mais de trinta línguas. 

 Tocadas e muito preocupadas com as reações e com os comportamentos dos 

adolescentes com os quais conviviam no Estágio Curricular Supervisionado, as duas 

licenciandas decidiram, inicialmente, estudar a fundo a puberdade, período de muitas 

transformações e conflitos para o adolescente. Ambas atingiram, então, uma das primeiras 

metas da docente que ministrava a disciplina em que todo o projeto se efetuou já que as 

graduandas perceberam que projetos bons são aqueles com temáticas importantes para os alunos 

e não apenas para os professores. 

Fisicamente, tem-se o aumento da estatura, o amadurecimento sexual, a fisionomia 

perde a infantilidade, por isso “pernas e braços já não encontram lugar. Com frequência ele 

tropeça, e esbarra em objetos e pessoas e as coisas parecem pular de suas mãos como se 

criassem vida [...]” (MAHONEY; ALMEIDA, 2003, p. 60). 

De acordo com Wallon (2008), a necessidade dos jovens de olharem-se constantemente 

no espelho é proveniente da curiosidade de observar as mudanças na face, encontrar traços 

conhecidos, isso porque ficam desorientados diante das mudanças. Mahoney e Almeida (2003, 

p. 61) também explicam que: 

 

Com tantas questões físicas a serem aceitas, surge também a necessidade de 

reorganização do esquema corporal que condiciona a construção da pessoa, a 

compreensão do eu e do outro. Essas reflexões e introspecções levam a ações 

e sentimentos ambivalentes e contraditórios.  

 

Em função da revisão bibliográfica realizada pelas licenciandas, elas puderam constatar 

que: 

 

Esse processo de formação pessoal, afeta também o desenvolvimento 

intelectual, uma vez que o jovem adquire capacidade de distinguir-se do outro, 

compreende noção de espaço e tempo, ficção e realidade, consegue formular 
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hipóteses e comprová-las no campo das ideias, passa a não ser dependente da 

realidade concreta (MAHONEY; ALMEIDA, 2003, p. 69). 

 

As pesquisadoras descobriram também que a todos esses conflitos psicofisiológicos, 

soma-se a cobrança constante por um bom desempenho escolar. É imposto ao aluno o 

aprendizado simultâneo de muitos tipos de conhecimentos cujas finalidade e utilidade nem 

sempre são claras para os educandos. Esses conhecimentos são pré-requisitos para o vestibular, 

para o qual os alunos são ainda mais cobrados, como se a aprovação ou a reprovação 

condicionasse o sucesso/fracasso de toda a vida.  

Durante seus estudos, concluíram, ainda, que, além de tudo isso, há o bullying, que 

acontece com todos os alunos, em maior ou menor grau, por qualquer motivo que seja. O 

bullying pode ser uma forma de descontração que muitos encontram para fugir da tensão, da 

opressão da escola e dos pais. Os motivos para apelidos não faltam, visto que todos passam pela 

fase de reconhecimento de si mesmos, na qual desejam aprovação do outro e desejam opor-se 

ao mesmo tempo, não conseguindo lidar com as mudanças. 

 Por mais que a adolescência seja conhecida por quase todas as pessoas já que todo 

indivíduo passa por ela, as graduandas compreenderam a importância de estudar a fundo a fase, 

tornando-se, assim, pesquisadoras, afastando-se do senso comum e de ideias pré-concebidas. 

 A partir das pesquisas, as graduandas compreenderam que em uma fase de tantas 

descobertas e tantos desconfortos é natural que o jovem se sinta inseguro, não se adapte a muitas 

situações e não aceite a si mesmo. Um exemplo disso envolve os crescentes índices de suicídio 

entre os jovens que podem estar relacionados aos fatores abordados anteriormente: 

 

É significativo que o Japão seja hoje um dos países com a mais alta taxa de 

suicídios do mundo, inclusive o suicídio de crianças. A miséria das escolas se 

encontra precisamente ali onde elas são classificadas como excelentes. Não 

critico a máquina educacional por aquilo que ela pretende produzir, por aquilo 

em que ela deseja transformar nossos jovens. É precisamente quando a 

máquina é mais eficiente que a deformação que ela produz aparece de forma 

mais acabada (ALVES, 2000, p. 24).  

 

Da mesma forma, as universitárias, futuras professoras, assimilaram a teoria walloniana 

da psicologia genética que relaciona os aspectos das transformações físicas e o desenvolvimento 

emocional e intelectual ao ambiente escolar e às práticas pedagógicas, afirmando que cabe ao 

professor abordar essas questões humanísticas, questões que fogem ao conhecimento 

conceitual. 
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Ao passar o legado do passado, a escola precisa mostrar ao aluno que a 

Humanidade não é um conceito abstrato: tanto o homem de ontem como o de 

hoje - todos os que já passaram, os que estão aqui e os que virão - são a 

Humanidade. Mostrar que se o professor é o representante do legado do 

passado, como mediador entre o aluno e o conhecimento, o aluno é o 

representante do futuro, é a Humanidade no vir-a-ser (MAHONEY; 

ALMEIDA, 2003, p. 85). 

 

 Posteriormente, findada a revisão bibliográfica sobre a puberdade e a adolescência, as 

criadoras do projeto A parte que falta estabeleceram, em consonância com os objetivos 

propostos pela Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) para a área de linguagens, 

os objetivos a serem atingidos, sendo eles levar os alunos a: 

- aceitarem a si mesmos e o outro independentemente das situações a que forem submetidos; 

- aprenderem a lidar com as cobranças referentes à escola e ao vestibular; 

- compreenderem o gênero crônica; 

- analisarem as maneiras de usar a tecnologia a favor da própria aprendizagem;  

- refletirem sobre a narrativa do livro A parte que falta; 

- considerarem as línguas como fenômeno político, histórico, social, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso; 

- mobilizarem práticas de linguagem no universo digital; 

- produzirem uma crônica cujo tema seja bullying; 

- criarem um vlog, narrando seu texto; 

- valorizarem as suas e as produções dos colegas de sala e 

- desenvolverem senso de solidariedade. 

Dessa forma, observa-se que as pesquisadoras, ainda nos bancos universitários, em 

processo de formação inicial docente, já tinham como meta principal promover o 

desenvolvimento pleno do educando nos planos afetivo, cognitivo e motor, uma vez que os 

recursos intelectuais são enriquecidos também com o desenvolvimento pessoal visto que “a 

inteligência tem status de parte no todo constituído pela pessoa” (GALVÃO, 2008, p. 98). 

 A meta do projeto era, portanto, levar o aluno a se expressar e compartilhar situações 

que envolviam bullying, intolerância ou autorrejeição pelas quais passou ou observou, usando 

como instrumento a crônica. Assim, o aluno da Educação Básica, mais precisamente do Ensino 

Médio, refletiria a respeito desse tema e compreenderia que essas situações não são aceitáveis 

para, então, escrever seu texto, para denunciar, conscientizar ou desabafar. 

 As licenciandas decidiram que usariam as aulas de Língua Portuguesa para conscientizar 

e rejeitar qualquer tipo de preconceito, afastando a tradicional dinâmica de aulas baseadas em 
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decorar conteúdos, buscando a formação reflexiva do aluno, tornando-o ético, solidário e 

respeitoso. 

 

A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade 

menos feia e arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na 

formação democrática uma prática de real importância. A aprendizagem da 

assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o 

elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado 

(FREIRE, 2010, p. 42). 

 

É imprescindível que o docente ofereça aos alunos a oportunidade de analisar, opinar, 

contar casos e fazer relações depois da leitura da obra proposta. Esse momento de interação 

oferece aos alunos a oportunidade de conhecerem-se melhor, podendo se identificar com a fala 

do outro, com as situações contadas gerando a empatia e a solidariedade. 

Sendo o projeto destinado às turmas do Ensino Médio, é importante ressaltar o caráter 

descontraído da proposta que centraliza a subjetividade do aluno em um momento em que a 

preocupação com o vestibular costuma tirar as oportunidades de expressão do educando. 

 Contudo, as pesquisadoras tinham em mente que esse não seria um momento de 

descontração apenas. Com esse projeto, elas buscaram levar o aluno a desenvolver habilidades 

para produção textual, entre elas criatividade, reflexão e elaboração de tese. Essas habilidades 

beneficiam não só a comunicabilidade dos discentes, mas também os ajudam na escrita de 

redações. 

 Além disso, a crônica produzida transformada em vlog seria compartilhada em um canal 

para que os trabalhos fossem expostos. Esse instrumento tende a despertar o desejo dos alunos, 

uma vez que o vlog já faz parte do cotidiano dos jovens. Dessa forma, os estudantes também 

compreenderiam como utilizar os recursos tecnológicos a favor de sua própria aprendizagem. 

 Em termos práticos, didáticos e metodológicos, as criadoras do projeto A parte que falta 

estabeleceram, inicialmente, seis aulas para a concretização do projeto. 

Na primeira aula, seria feita a leitura coletiva do livro A parte que falta. Após a leitura, 

a docente iniciaria uma discussão durante a qual os alunos externariam suas perspectivas e 

analisariam o texto. Feito isso, chegaria o momento de indagar se os alunos se identificaram 

com a obra de alguma maneira, deixando-os contar casos e situações. 

Na segunda e na terceira aulas, no laboratório de informática, seria feita a leitura da 

crônica “A pipoca”, de Rubem Alves (disponível em: 

http://www.institutorubemalves.org.br/rubem-alves/carpe-diem/cronicas/a-pipoca/) e, então, 

os alunos teriam oportunidade de comentar a crônica.  Logo depois, assistiriam ao vídeo 
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Crônicas do Cotidiano - Você tem contado estrelas? (disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ank_ZDLv-JU). Novamente, os alunos fariam 

considerações sobre a obra assistida, e a docente os questionaria em relação às diferenças 

encontradas em cada crônica.  

Essas crônicas seriam usadas como exemplos no momento da sistematização do ensino 

do gênero crônica. Tendo sido explanadas as características do gênero crônica, a docente 

solicitaria que os estudantes começassem a escrever suas crônicas.  

Na quarta aula, seriam atendidas as demandas dos alunos e revisadas as crônicas. 

Na quinta aula, no laboratório, instruções seriam dadas aos alunos para a elaboração e a 

gravação do vídeo. Também seria incentivado que os alunos pesquisassem dicas com seus 

influenciadores digitais preferidos. A gravação do vídeo seria feita com os celulares dos alunos, 

em casa ou em qualquer lugar escolhido. 

 Por fim, na sexta aula, ocorreria a postagem dos vlogs no canal do Youtube criado 

coletivamente para o projeto e exibição dos vídeos. 

 Como recursos, seriam necessários: uma sala de informática; o livro A parte que falta, 

de Shel Silverstein; acesso à Internet; pacote Office; celular dos alunos; crônica “A pipoca de 

Rubem Alves” e Crônica do cotidiano - Você tem contado estrelas?. 

 

Considerações finais 

A prática docente exige do professor diversas habilidades, entre elas, a criatividade, a 

versatilidade, a organização, o compromisso com a formação plena dos alunos e incontáveis 

outras. A formação docente deve se preocupar em atender essa necessidade, isto é, proporcionar 

ao futuro professor os conhecimentos e ferramentas necessárias para desenvolver essas 

habilidades. 

Para atingir esse objetivo, as disciplinas das licenciaturas devem oferecer formação 

teórica e prática, para que o discente saiba aplicar os conhecimentos que foram desenvolvidos 

no momento da elaboração e do planejamento das aulas e projetos que deseja ministrar. 

Durante a graduação, ainda na formação inicial, especialmente nas licenciaturas, é 

necessário que o discente exercite os conhecimentos que têm construído, tire dúvidas e receba 

orientação de um professor mais experiente para que, quando assumir o lugar de docente, possa 

refletir sobre suas aulas, para atender as demandas que surgem, para repensar os métodos, 

avaliar a efetividade e eficácia da aula. 

O exercício pela qual passaram os licenciandos que participaram do projeto lhes revelou 

a necessidade de planejar, de tentar pensar adiantadamente nas demandas que podem surgir e 
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de que maneira devem ser supridas, de preparar antecipadamente o material a ser usado, de 

tornar o conteúdo atraente e de buscar relacionar com elementos que fazem parte do cotidiano 

do aluno. Ademais, é imprescindível destacar que esse tipo de prática levou os futuros 

professores a serem autores do próprio material didático-metodológico, habilidade muito 

importante nos dias de hoje. 

 Essas habilidades não são adquiridas apenas com leitura. É preciso que, durante sua 

formação, o licenciando conheça essas técnicas e tenha oportunidade de praticar, errar, repensar 

e refazer. Dessa maneira, muitos equívocos podem ser evitados na prática docente efetiva.  

Esse tipo de prática durante a graduação gera a autonomia necessária para que todo 

licenciando se torne um bom professor, um bom pesquisador, capaz de identificar as 

necessidades dos alunos e de buscar informações para renovar suas aulas. Quando um professor 

é plenamente formado, seus alunos recebem também uma formação plena, considerando não 

somente conteúdos, mas a formação pessoal integral.  

Os alunos das licenciaturas necessitam, acima de tudo, do desenvolvimento de sua 

criatividade ainda nos bancos universitários - tornando-se educadores autores -, da construção 

de confiança e autoestima profissionais e da convicção de que optaram por uma profissão que 

pode fazer a sociedade evoluir.  
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RESUMO  

Este estudo objetiva identificar distúrbios de aprendizagem mediante o estudo da Psicolinguística, 

Fonética e Fonologia, disciplinas do âmbito da Linguística. A alfabetização é um dos principais 

processos de aprendizagem pelos quais um indivíduo passa entre os 5 e 6 anos. Dentre os distúrbios 

de aprendizagem que podem ocorrer especialmente nesta fase, destacam-se: afasia, disgrafia, 

disartria, dislalia, disfonia, dislexia, disfemia, disglossia. Partindo de uma perspectiva freireana, este 

estudo estabelece uma reflexão relacionando os estudos linguísticos (mais especificamente a 

Psicolinguística) com a Educação quanto ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, 

refletindo sobre distúrbios que levam muitas crianças, depois de anos de escolarização, a chegar à 

idade adulta vivenciando dificuldades tanto na atividade escrita quanto na compreensão da leitura. 

Palavras-chave: Psicolinguística; Distúrbios de Aprendizagem; Ensino. 

 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Para que possa ser feito um estudo sobre os distúrbios de aprendizagem hoje conhecidos, é 

de suma importância o conhecimento de disciplinas Linguísticas, como a Psicolinguística, a Fonética e 

a Fonologia. Especialmente no período de alfabetização, é possível perceber que algumas crianças não 

conseguem desenvolver de forma plena o processo de aquisição da escrita e da leitura e isto se dá por 

inúmeros motivos, dentre os quais destacam-se os distúrbios de fala, os traumas psicológicos e até 

mesmo problemas neurológicos.  

A partir da explicitação do escopo da disciplina Psicolinguística, consegue-se compreender 

melhor o motivo de sua relevância para este estudo. Segundo o Dicionário de Termos Linguísticos, 

Psicolinguística é o:   

Ramo da linguística que estuda a relação entre processos mentais e a 

linguagem verbal.  Essa relação implica, por um lado, estruturas cognitivas 

como a percepção, a memória, a atenção e, por outro, processos de   
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produção   que   permitem   ao   indivíduo   construir   uma interpretação a 

partir de uma cadeia de sons e, ainda, processos e mecanismos de aquisição 

de uma língua natural e desenvolvimento da   capacidade   de   linguagem.   

Os   estudos   sobre   aquisição   e desenvolvimento da linguagem, resultando 

do contributo de várias disciplinas (Psicologia do Desenvolvimento, 

Psicometria e Patologia da fala) para além da Linguística, desenvolveram-se 

paralelamente às outras áreas da Psicolinguística, e de modo consistente ao 

longo do tempo. (CLARK, 2007, p. 3)  

O aspecto central de estudos psicolinguísticos é entender como a linguagem é adquirida por 

crianças, desde o balbuciar até o momento de maturidade no uso dos mecanismos da língua.  

A aprendizagem da língua escrita nos sistemas alfabéticos, como é o caso da Língua 

Portuguesa, depende da capacidade de processar a fala; sendo assim, a linguagem oral e linguagem 

escrita estão intrinsecamente relacionadas. Portanto, como o estudo a seguir provará, crianças com 

prejuízo de linguagem oral apresentam maior probabilidade de manifestar dificuldades de leitura e 

escrita, quando comparadas a crianças com desenvolvimento típico de linguagem.  

 

DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM E  LÍNGUA PORTUGUESA 

Dos vários distúrbios relatados pelos estudiosos da área, este estudo focaliza, em especial: 

afasia, disgrafia, disartria, dislalia, disfonia, dislexia, disfemia, disglossia – os quais serão brevemente 

apresentados a seguir.  

A afasia caracteriza-se por uma deterioração da função da linguagem, após ter sido adquirida 

de maneira normal e sem déficit intelectual correlativo. Há dificuldade em nomear pessoas e objetos, 

podendo levar a um discurso vago com a utilização de referências indefinidas como “coisa” ou “aquilo”. 

Além de acarretar em problemas graves de escrita e fala, a afasia também traz repetição de linguagem.  

A disgrafia é a não memorização da correta grafia das letras, tornando-as ilegíveis. Crianças 

com esse problema, normalmente, escrevem lentamente, unindo de maneira errônea as letras. É 

comum encontrar amontoados de letras a fim de tornar os erros ortográficos mais complicados de 

serem encontrados, uso intercalado de letras cursivas e bastão, maiúsculas e minúsculas, falta de 

respeito aos limites espaciais da escrita e emprego de muita força ou pressão ao escrever.  

A Disartria é a má coordenação dos músculos da fala. Há uma fala com difícil compreensão, 

sendo considerada “pastosa” e grande variação de volume ao longo do desenvolvimento da mesma, 

além do exagero de abertura do maxilar. Geralmente, a disartria é causada por lesão no cerebelo 

proveniente de acidentes ou uso constante de bebidas alcoólicas.   
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A dislalia é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em articular as palavras. Como afirma 

Fernandes em seu artigo Dificuldades de aprendizagem nas séries iniciais do ensino fundamental: 

“Basicamente consiste na má pronuncia das palavras, seja omitindo ou acrescentando fonemas, 

trocando um fonema por outro ou ainda os distorcendo ordenadamente. ” (2015, s/p) 

A Disfonia ou a rouquidão caracteriza-se pela dificuldade na emissão vocal, acarretando no 

impedimento da produção natural da voz. Esse impedimento pode estar relacionado com a altura, a 

intensidade e/ou a qualidade da voz. Pode ser ocasionada por uma disfunção orgânica, abuso vocal ou 

uso incorreto da voz, alterações psicoemocionais ou também por falta de higiene vocal. A ausência 

total da voz recebe o nome da afonia. 

A dislexia é um distúrbio de simbolização, incorrendo em dificuldades na área da leitura, escrita 

e soletração. Costuma ser identificada nas salas de aula durante a alfabetização, sendo comum 

provocar uma defasagem inicial de aprendizado. Além disso, a dislexia é considerada uma dificuldade 

de aprendizagem e não uma doença. É comum verificar a troca de letras ou mesmo escrevê-las em 

ordem inversa. 

A Disfemia é um distúrbio em que é comum encontrar a gagueira (tartamudez). São 

perturbações intermitentes na emissão das palavras, sem que existam alterações dos órgãos de 

expressão. (Fernandes, 2015, s/p). 

A fenda palatina ou lábio leporino ganhou mais evidência atualmente, pelo fato de os casos 

estarem sendo corretamente diagnosticados. A criança que nasce com esse tipo de má formação 

congênita apresenta dificuldades na pronúncia das palavras (tecnicamente denominada disglossia), 

desencadeando um possível problema de escrita. Para Fernandes: 

A disglossia é caracterizada por uma dificuldade na produção oral ocasionada 

por alterações anatômicas e/ou fisiológicas dos órgãos envolvidos na fala e 

cuja causa seja de origem periférica, não relacionada diretamente com 

alterações neuropsicológicas. (FERNANDES, 2015, s/p) 

Apesar de abordados os diferentes distúrbios, como os referidos acima, o objetivo central 

desta pesquisa volta-se especificamente para os distúrbios que envolvem o aparelho fonador, ou seja, 

ressaltando a importância da conscientização de professores acerca da existência de patologias 

relacionadas ao aparelho fonador e de procedimentos para auxiliar o seu aluno.  

 

 

ENSINO-APRENDIZAGEM E A APROPRIAÇÃO DA ESCRITA  



632 

 

Considerando as várias causas que interferem no processo de ensino-aprendizagem, traçar um 

tratamento terapêutico é importante. Investigar o ambiente no qual a criança vive e a metodologia 

que as escolas abordam também possui um grande papel, uma vez que distúrbios podem ser 

provocados por fatores ambientais. 

Cerca de 8% das crianças apresentam algum tipo de distúrbio no desenvolvimento da 

linguagem, tanto oral como escrita. Alunos que apresentam distúrbios de aprendizagem cujas 

limitações se manifestam através de problemas linguísticos prejudicam o processo do 

desenvolvimento e apropriação lecto-escrita. 

O sucesso ou insucesso da aprendizagem da leitura e escrita pela criança depende do bom 

desempenho no lado fisiológico, emocional, neurológico, intelectual e social, para que não haja 

distúrbios de lecto-escrita. Ao entrar na escola, a criança deve ter ultrapassado as etapas da 

compreensão e expressão da palavra falada, que na alfabetização deve desenvolver estágios 

superiores da linguagem.  

Segundo Kato (1986:99), os componentes teóricos para uma boa formação didática na área da 

linguagem são: conhecimento da natureza da linguagem escrita; conhecimento da natureza dos 

processos envolvidos na leitura e na escrita; e conhecimento da natureza da aprendizagem tanto 

desses processos quanto da própria linguagem escrita.  

Quando se fala dos distúrbios de lecto-escrita, é necessário questionar o processo de 

alfabetização, pois cabe a responsabilidade de preparar a criança para as atividades gráficas. O 

professor de Língua Portuguesa será o responsável por perceber, caso algum distúrbio não tenha sido 

sanado pelo professor alfabetizador, e encaminhar o aluno a uma terceira pessoa especializada, a fim 

de que os problemas se normalizem antes da idade adulta, quando os distúrbios se tornam mais 

difíceis de serem solucionados. 

Escrever é relacionar ao símbolo o signo verbal; é organizar a colocação correta das palavras 

em um papel. Na escrita, estabelece-se a relação entre audição, significado e palavra escrita.  

Para Kaufman (1996:55): 

As regras que compõe uma língua são de extrema importância, mostrando o 

modo como as palavras são combinadas para formar sintagmas e sentenças. 

Primeiramente, as palavras partilham de propriedades que lhes permitem 

ser agrupadas em categorias sintáticas ou lexicais principais [...] e categorias 

lexicais secundárias [...] 

A representação gráfica das palavras orais passa por diversos estágios de desenvolvimento. 

Essa evolução de grafia se dá em ritmo pessoal, com sentido próprio, ou seja, a criança desenvolve seu 

próprio estilo.  
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Segundo pesquisas realizadas por Fonoaudiólogos da ANDEA (Associação Nacional de 

Distúrbios de Aprendizagem), todas as alterações de fala interferem de algum modo na escrita dos 

alunos e, o simples início de tudo pode ser a transposição da fala na escrita. O aluno que possui algum 

distúrbio oral pode achar o fato engraçado ou, até mesmo, querer se mostrar em relação aos demais 

da classe. Em outros casos, há o isolamento da criança, a qual pode desenvolver problemas de 

autoestima e autoimagem.  

Alterações de fala, voz, audição e fluência prejudicam grandemente a comunicação, fazendo 

com que as crianças adotem posturas mais caladas. Portanto, cabe ao professor e aos pais verificarem 

quando estes problemas vêm à tona, fazendo encaminhamento ao fonoaudiólogo o mais rápido 

possível.  

Discutindo sobre terapia e métodos de tratamento, a motivação e a fala do terapeuta para 

com o aluno com distúrbio faz grande diferença. A criança deve demonstrar seus gostos e o profissional 

que a acompanha deve demonstrar o máximo de interesse em criar práticas que façam o processo 

terapêutico mais prazeroso. Ou seja, a adaptação deve partir do Fonoaudiólogo e não do aluno em 

consulta.  

 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, PSICOLINGUÍSTICA E DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM 

 A fonologia é uma disciplina da Linguística que investiga o componente sonoro das línguas 

naturais do ponto de vista organizacional; além disso, determina a distribuição dos sons e o contraste 

entre eles, com ênfase na organização dos sistemas sonoros, e caracteriza a boa formação das sílabas 

e dos aspectos suprassegmentais, como tom e acento.  

A consciência fonológica é a capacidade de explicitamente identificar e manipular as unidades 

do oral. Em outras palavras, trata-se da capacidade de se identificar unidades fonológicas em palavras 

e este fenômeno se inicia na infância. Mediante o conceito de pares mínimos (duas palavras que são 

distintas por um único som), os professores de Língua Portuguesa podem trabalhar com atividades 

lúdicas que evidenciem as diferenças entre os fonemas e, assim, exercitar os músculos do aparelho 

fonador.  

Estratégias educacionais devem contemplar o desenvolvimento de discriminação auditiva por 

parte de crianças portadoras de algum dos distúrbios contemplados neste projeto, pois com a 

diferenciação dos sons de sílabas e fonemas, a inclusão de jogos para identificar rimas em palavras 

(caminhão e corrimão) e o início das mesmas (“fita” começa como “figo”), a aprendizagem ocorrerá 

mais facilmente. A inserção de atividades interessantes nesse contexto é bastante importante para 

manter a motivação da criança nesse aprendizado.  
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Algumas pesquisas apontam que alunos dos primeiros anos do ciclo básico ainda não 

apresentam a consciência fonológica completamente desenvolvida. Este fato nos mostra a 

importância de tal tema ser abordado durante períodos de graduação, tanto em Pedagogia quanto em 

Letras, uma vez que muitos professores não trazem novas práticas de ensino.  

Diversamente dos estudos Fonológicos, os processos cognitivos e linguísticos responsáveis 

pela compreensão de textos são estudados pela Psicolinguística. “A compreensão da leitura não pode 

ser absolutamente medida, já que não é a quantidade de qualquer coisa”, afirma Smith (2003). Para 

este autor, a compreensão é um estado; o que significa que só é possível haver compreensão de leitura 

quando extraímos o sentido do texto que estamos lendo. Há relação entre o que se conhece do mundo 

e o que se pretende experimentar com a leitura.  

 Para que a alfabetização se concretize com êxito, é preciso que os processos de decodificação 

estejam bem desenvolvidos. A fluência na língua só é adquirida quando o aluno consegue diferenciar 

fonemas e grafemas. Atenção e memória devem ser amplamente trabalhadas ao longo dos anos de 

escolarização, fazendo com que o conteúdo lido não se torne, meramente, palavras, mas sim algo que 

possa ser compreendido.   

Para isso, se faz necessário que a identificação do problema seja eficaz e rápida. Nos primeiros 

anos de escolarização, é muito comum que alunos troquem algumas letras, em decorrência do 

processo de aquisição da consciência fonológica. No entanto, essas trocas são consideradas normais 

até os quatro anos de idade. A partir dos cinco anos, pequenos erros passam a ser considerados 

distúrbios que devem ser devidamente tratados.  

Neste projeto, três distúrbios serão abordados com maior profundidade. São eles: a disartria, 

a disfonia e a dislalia. É de extrema importância, portanto, discutirmos sobre o aparelho fonador, suas 

funções e funcionamento.  

O aparelho fonador é composto por  pulmões, os brônquios e a traqueia, os quais são os órgãos 

respiratórios que fornecem a corrente de ar, matéria-prima da fonação; a laringe, onde se localizam 

as cordas vocais, que produzem a energia sonora utilizada na fala; as cavidades (faringe, boca e fossas 

nasais) que funcionam como caixa de ressonância, uma vez que a cavidade bucal pode variar de forma 

e de volume, graças aos movimentos dos órgãos ativos, sobretudo da língua, importantíssimos na 

fonação, tornando-se sinônimo de idioma.  

A função da linguagem não é apenas veicular informação, mas sim estabelecer comunicação 

entre dois ou mais indivíduos. O poder da palavra é a mobilização da autoridade acumulada pelo 

falante, concentrando, assim, em um ato linguístico. 

 Nessa direção, Behlau e Pontes (1996) acrescentam que:  
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  [...] cada indivíduo carrega sua história pessoal em todas as suas 

manifestações na voz, na maneira de falar, na postura e nos gestos. De modo 

geral, o estado corporal é fruto das pressões externas (meio ambiente) e das 

pressões internas (vontades), que, entrando em choque, provocam conflitos 

que se traduzem em contrações musculares, alterando a forma do corpo. 

(BEHLAU & PONTES, 1996, p. 124) 

 

CARACTERIZANDO OS DISTÚRBIOS 

 A disartria é a dificuldade de fala causada por deficiência neurológica. A movimentação da 

boca torna-se difícil, fazendo com que a pronúncia das palavras fique comprometida. No entanto, por 

ser uma doença articulatória, a compreensão de textos e falas permanece preservada, ou seja, a 

linguagem não sofre danos. Há seis tipos de disartria: 

● Disartria flácida: ocorre quando o neurônio motor é lesado. A voz passa a ser mais baixa, 

anasalada e rouca. Além disso, as consoantes tornam-se mal pronunciadas e há perda do 

controle vocal.  

●  Disartria espástica: ocorre quando há lesão no neurônio superior. Além de voz baixa e 

consoantes imprecisas, as vogais passam a ser, também, distorcidas, fator que faz com que a 

fala torne-se estrangulada, com exagero na entonação.  

● Disartria hipocinética: neste caso, a voz é emitida de forma trêmula e rouca. Há interrupção 

das palavras durante a fala. Lesões na base dos gânglios cerebrais causam este tipo de 

disartria.  

● Disartria hipercinética: a voz do paciente se torna áspera, as vogais são articuladas de 

maneira distorcida e há interrupção da articulação das palavras. A entonação de acentos 

fica alterada e há pouco controle da frequência vocal. Assim como na hipocinética, uma 

das principais causas são lesões nos gânglios da base do cérebro. 

● Disartria atáxica: a voz torna-se áspera, com acentos irregulares. A língua e boca sofrem 

tremores, além de fala arrastada. A pessoa que possui este tipo de disartria parece estar 

"alcoolizada".  

● Disartria mista: ocorre quando uma pessoa apresenta alterações de mais de uma disartria.  

Algumas das causas para disartria são: Acidente Vascular Cerebral (AVC), Traumatismo 

Craniano, Mal de Parkinson, Miastenia Gravis e Hidrocefalia. 
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 A disfonia é entendida como alterações na produção e na omissão da voz, as quais podem 

ocorrer tanto por distúrbios funcionais quanto orgânicos das cordas vocais. Respiração incorreta, 

desarmonia ou incoordenação dos músculos respiratórios, laríngeos e das cavidades de ressonância, 

especialmente pelo mau uso da voz são alguns exemplos de causas para a disfonia. Porém, este 

distúrbio tem tratamento e em alguns casos, até mesmo cura.  

 Para Behlau e Pontes (1996, p. 19):  

 [...] entende-se a disfonia como um distúrbio de comunicação, no qual a voz 

não consegue cumprir o seu papel básico de transmissão da mensagem verbal 

e emocional de um indivíduo. Uma disfonia representa qualquer dificuldade 

da emissão vocal que impeça a produção natural [Isto é, normal] da voz; essa 

dificuldade pode se manifestar através de uma série ilimitada de alterações, 

como: esforço à emissão, dificuldade em manter a voz, cansaço ao falar, 

variações na frequência fundamental habitual, rouquidão, falta de volume e 

projeção, perda da eficácia vocal, pouca resistência ao falar, entre outras.  

 Disfonias orgânicas são causadas por doenças virais, genéticas ou hereditárias. Também pode 

ser causada de acordo com as condições da laringe; já as disfonias funcionais ocorrem quando há o 

mau uso da voz, não apresentando qualquer relação com a estrutura física do aparelho fonador.  

 A dislalia é considerada um distúrbio caracterizado pela omissão, substituição ou troca de 

letras durante a emissão da fala. Trata-se de um problema articulatório, podendo ter diversas causas, 

como distúrbios do sistema nervoso central, má formação do aparelho fonador ou auditivo, 

hereditariedade e até mesmo causas emocionais.  

 O portador de dislalia apresenta má pronunciação das palavras, com dificuldade na articulação 

das mesmas. Isso acontece, especialmente, entre “t” e “d”, “p” e “b”, “f” e “v”, “q” e “g”.  

 De modo geral, a dislalia pode ser subdividida em: 

● Dislalia evolutiva: considerada normal na infância, vai sendo corrigida durante o processo de 

aquisição da língua; 

● Dislalia funcional: substituição de letras apenas durante a fala; 

● Dislalia audiógena: o indivíduo não consegue produzir o som por ser deficiente auditivo; 

● Dislalia orgânica: ocorre em casos de lesão no encéfalo ou na boca, fatores que dificultam a 

pronúncia correta do som. 

 

Vale ressaltar que todos os processos de aquisição da linguagem são inatos aos seres humanos 

e é perfeitamente normal que problemas de fala sejam enfrentados durante os primeiros momentos 

da aquisição da mesma. Somente com esta percepção e sem preconceitos, é possível reduzir 

problemas de ordem linguística que persistem, em muitos casos, ainda, na fase adulta. Nesse quadro, 
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é fundamental que a escola disponha de profissionais informados e adequadamente capacitados para 

identificar/reconhecer esses distúrbios e, assim, encaminhar o educando para tratamento 

fonoaudiólogo adequado, cumprindo seu papel verdadeiramente formativo e educativo.  

 No ambiente escolar, professores de Língua Portuguesa necessitam instigar a curiosidade, 

especialmente, de alunos portadores de disartria, disfonia e dislalia. Trabalhando com leitura e 

decomposição de frases, o profissional pode, além de identificar problemas, ajudar o educando a sanar 

possíveis dúvidas que possam surgir ao longo da atividade. Além disso, o incentivo à leitura de gibis e 

livros infantis podem auxiliar no desenvolvimento desta prática de forma autônoma, fazendo, 

também, com que pais se mostrem mais interessados no processo de alfabetização e passem a dar 

devida importância a este período. Os pares mínimos, duas palavras ou frases numa 

determinada língua, que dependem unicamente de um só fonema para distinguir o seu significado, 

podem auxiliar em diferentes atividades, uma vez que, além de expandir o vocabulário do aluno, faz 

com que o mesmo consiga compreender as diferenças de som entre as palavras, fator que determina 

as diferenças de grafia e de significado entre elas.  

 O processo de escrita e leitura também ocorrem de maneiras diferentes. A seguir, dois 

esquemas explicitarão como acontecem os processos de decodificação e execução de tais fenômenos.  

Figura 1: Alguns processos envolvidos na leitura de palavras e pseudopalavras (adaptado de Ellis e Young, 1988 

e Ellis 1995). A linha pontilhada representa a rota fonológica e a contínua, a rota lexical. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frase
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fonema
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Figura 2: Alguns processos envolvidos na escrita de palavras e pseudopalavras (adaptado de Ellis e Young, 1988 

e Ellis 1995). A linha pontilhada representa a rota fonológica e a contínua, a rota lexical. 

  

A partir dos esquemas acima é possível perceber que diferentes atividades devem ser realizadas para 

a aquisição pertinente da leitura e escrita. O lúdico, muitas vezes, faz com que os alunos se sintam 

mais próximos do conteúdo que estão aprendendo. Jogos, atividades em grupo e provas com consulta 

de material didático auxiliam os educandos a terem uma percepção maior de que a escola não é um 

ambiente negativo, mas sim um local de amplas possibilidades.  

 O contato que crianças tem com adultos também é de suma importância para o 

desenvolvimento das mesmas. Os processos psicológicos tornam-se mais complexos a partir de então, 

pois há a interiorização daquilo que está sendo conversado e, portanto, mais palavras são adquiridas 

pelo léxico. Segundo Vigotsky:  

[...] três aspectos são relevantes no desenvolvimento infantil. O aspecto 

instrumental diz respeito à natureza basicamente mediadora das funções 

psicológicas complexas. Os seres humanos respondem aos estímulos 

apresentados pelo ambiente, mas também são capazes de alterá-los e usar as 

modificações como instrumento de seu comportamento. O aspecto cultural 

engloba os meios socialmente estruturados pela sociedade a fim de organizar 

os tipos de tarefa enfrentados pela criança em crescimento, e os tipos de 

instrumento, tanto mentais como físicos, de que ela dispõe para realizar tais 

tarefas. O aspecto histórico associa-se ao cultural, uma vez que os 

instrumentos que o homem usa para dominar seu ambiente e seu próprio 

comportamento, foram criados e modificados ao longo da história social da 

civilização. Assim, para Vigotsky, a história da sociedade e o desenvolvimento 
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do homem caminham juntos e, mais do que isso, estão de tal forma 

intrincados, que um não seria o que é sem o outro. 

 A linguagem é a base do conhecimento e do pensamento do homem. Ainda segundo Vigotsky: 

"A criança é um sujeito ativo que, mediante processos interativos de caráter verbal e não verbal com 

seu ambiente, vai aprendendo as formas, conteúdos e usos linguísticos próprios de sua comunidade."  

 Alunos com determinadas dificuldades de fala por consequência de distúrbios 

ou neuropatologias devem ser alvos de estudo minucioso da psicolinguística, uma vez que 

tendem a escrever com déficit por não pronunciarem corretamente as palavras, haja visto que 

esse tipo de problema de escrita também ocorre com alunos sem nenhum tipo de distúrbio. Em 

um exemplo de Cagliari: “Num texto de um aluno de Aracaju encontrei mercadio. Analisando 

por que o aluno escrevia daquela forma, percebemos logo que ele seguia seu modo de falar” 

(1992, p.65). São os erros de escrita por interferência da fala, fato importante de observação do 

educador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A relação entre a Psicolinguística e o processo de alfabetização foi traçada durante todo o 

desenvolvimento desta pesquisa. Foram encontradas possíveis soluções para os distúrbios estudados, 

procurando promover um ambiente saudável para os educandos. Além disso, objetivou-se enfatizar a 

importância do conhecimento da consciência fonológica por parte dos professores de Língua 

Portuguesa, uma vez que somente partindo deste ponto é que um profissional pode auxiliar 

efetivamente o aluno que porte tais distúrbios.  

 É possível perceber, também, que ainda há um longo percurso a ser percorrido por graduações 

que formam profissionais da área de Letras e Pedagogia. O tema da Psicolinguística ainda é pouco 

trabalhado, fazendo com que tais profissionais ingressem no mercado de trabalho com pouco auxílio 

quando enfrentam situações de identificação de distúrbios. Isso torna a educação um ambiente ainda 

precário e restrito, fazendo com que tais problemas se prolonguem ao longo dos anos escolares. Com 

o auxílio de um Fonoaudiólogo, os tratamentos de dislalia, disartria e disfonia podem encontrar 

possíveis soluções, garantindo grandes possibilidades para o futuro de educandos portadores de tais 

distúrbios.  

 Os estudos sobre Fonética e Fonologia também foram essenciais para o desenvolvimento 

desta pesquisa. Mediante estas disciplinas, o conceito de "consciência fonológica" foi amplamente 

discutido e analisado. Partindo deste princípio, a elaboração de diferentes atividades com os alunos 

torna-se mais simples e eficaz, podendo atuar juntamente com o tratamento fonoaudiológico.  
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 O lúdico deve ser muito explorado com todos os alunos em séries iniciais, mas em especial 

com os portadores de distúrbios, pois imagens, cores e até mesmo músicas ajudam o cérebro a 

trabalhar com algumas partes que ainda não estavam ativadas.  

 Como dito anteriormente, a alfabetização é uma etapa na qual o aluno absorve grande número 

de informações. Todo e qualquer distúrbio de aprendizagem deve ser identificado e tratado durante 

esta fase, caso contrário, pode trazer grandes dificuldades para o as próximas etapas de vida do aluno. 

Como ainda são encontradas muitas crianças com tais distúrbios, se mostra de extrema importância a 

pesquisa nesta área, como podemos ver na Revista do Centro de Educação, no artigo de Marilda 

Carneiro Santos 

Milenna Brun: 

[...] Porém, além da sua frequência e importância, destacamos outras razões 

essenciais para o estudo de tais distúrbios e do papel do professor neste 

processo. Em primeiro lugar porque a fala é um indicador do desenvolvimento 

integral da criança e a sua aquisição interfere na aprendizagem da leitura e da 

escrita; em seguida, está comprovado que todo diagnóstico precoce nessa 

área favorece o prognóstico e permite que a ação pedagógica seja adaptada; 

e finalmente, porque a formação do professor e sua prática pedagógica são 

fatores passíveis de inovações positivas e eficazes. 

 Concluindo, esta pesquisa foi de grande importância para percebermos o quanto 

ainda é necessário caminhar na educação para atingirmos qualidade e equidade para todos. 

Infelizmente, mesmo com o grande contingente de alunos portadores de quaisquer dificuldades 

de aprendizagem, não há políticas públicas suficientes que consigam auxiliar, de forma eficaz, 

a maior parte dos alunos, especialmente os provenientes de instituições públicas de ensino. Para 

conseguirmos pequenas mudanças, é necessário que a formação dos professores, desde a 

graduação, seja modificada, trazendo à tona temas que são pouco trabalhados, como a 

Psicolinguística, já mencionada acima, a Fonética e Fonologia, voltadas para o ensino. Para 

Saussure (2006, p. 43), “A fonologia se coloca fora do tempo, já que o mecanismo da 

articulação permanece sempre igual a si mesmo. [...] A fonologia, cumpre repetir, não passa de 

disciplina auxiliar e só se refere a fala.  Além disso, novas práticas relacionadas a alunos com 

distúrbios devem ser estimuladas, uma vez que, muitas vezes, nos deparamos com situações 

nas quais não sabemos como agir.  

Tendo como base os ensinamentos pedagógicos de Paulo Freire, é possível compreender 

a importância da chamada “re-forma” ao formar. Ao compreender o termo, percebe-se a 

necessidade da integração entre alunos com e sem distúrbios de fala, com o intuito de associar 

teoria freireana e prática. Tanto educador quanto educando estão em constante troca de papéis, 
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ora ensinando, ora aprendendo mutuamente. Além disso, o ensino deve ser permanente e 

sempre buscar base no cotidiano. O mesmo deve ser feito com crianças portadoras de algum 

distúrbio que afete o processo de ensino-aprendizagem, fato que, muitas vezes, não acontece. 

O estímulo é amplamente necessário, além de reconhecer o outro dentro das esferas biológicas, 

sociais, afetivas, culturais e linguísticas. Para finalizarmos em tom reflexivo, recorremos às 

palavras de Paulo Freire: 

[...] Trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu 

ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente 

fundante de aprender.  (Freire, 2015, p. 27) 
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RESUMO 

 
A Copa do Mundo, além de mexer com a paixão de fãs do futebol no mundo todo, também 

movimenta negócios e destaca a atuação de algumas poucas empresas que se tornam 

patrocinadoras desse megaevento. Com o objetivo de analisar mais diretamente a atuação das 

empresas patrocinadoras da Copa do Mundo Fifa 2018 e de algumas outras empresas que se 

relacionam com esse mundial, a partir de patrocínios relacionados a agentes associados ao 

principal torneio do futebol, foi desenvolvido este trabalho especial com alunos do curso de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A partir da organização 

de um grupo de estudantes, este trabalho foi estruturado em duas fases: na primeira, durante o 

torneio, foi levantado e acompanhado um grupo de empresas patrocinadoras do Mundial da 

Rússia 2018, da entidade organizadora, a Fifa, da transmissão em TV aberta no Brasil, a Rede 

Globo, e, ainda, acrescentamos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que foi um das 

patrocinadoras do caderno especial de cobertura da Copa do Mundo do Jornal Folha de S. 

Paulo. Na segunda fase, o grupo de alunos, a partir de relatórios desenvolvidos na fase anterior, 

analisa os resultados e cruza entre si as informações para gerar um relatório consolidado sobre 

o comportamento das patrocinadoras. Com este trabalho, objetiva-se contribuir para entender a 

atuação das patrocinadoras sob o ponto de vista de estratégias de mídia e conteúdos veiculados 

nas campanhas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Patrocínio Esportivo; Copa do Mundo Fifa Rússia 2018; Estratégias 

de Mídia no Futebol; Análise de Conteúdos de Campanhas Publicitárias. 

 

 

COPA DO MUNDO COMO MÍDIA PARA EMPRESAS PATROCINADORAS  

 

1ª. Fase do Projeto: Execução entre junho e agosto de 2018 

 

A Copa do Mundo, além de mexer com a paixão de fãs do futebol no mundo todo, 

também movimenta negócios e destaca a atuação de algumas poucas empresas que se tornam 

patrocinadoras desse megaevento. Enquanto um “intensivão de futebol”, uma chance de um 

aficcionado ter um mês dedicado inteiramente a esse esporte, conecta fãs do mundo todo às 

principais seleções e jogadores do mundo, gerando grande interesse dos meios de comunicação 

de massa e, da opinião pública.  

mailto:giulia@parpulov.com.br
mailto:tutuskywalker@hotmail.com
mailto:anderson.campos1@mackenzie.br
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Por envolver bilhões de pessoas no mundo todo e movimentações de negócios também 

na casa dos bilhões de dólares, a Copa do Mundo desperta grande interesse de empresas por ser 

um “momento mágico” para se relacionar com fãs do futebol e tentar fazer deles consumidores 

dos seus produtos e serviços. 

Com o objetivo de analisar mais diretamente a atuação das empresas patrocinadoras da 

Copa do Mundo Fifa 2018 e de algumas outras empresas que se relacionam com esse mundial, 

a partir de patrocínios relacionados a agentes associados ao principal torneio do futebol, a partir 

de junho de 2018, foi desenvolvido este trabalho especial com um pequeno alunos do curso de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

A partir da organização de um grupo de estudantes, este trabalho foi estruturado em duas 

fases: na primeira, durante o torneio, foi levantado e acompanhado um grupo de empresas 

patrocinadoras do Mundial da Russia 2018, sendo elas: 

- Budweiser; 

- McDonald´s; 

- Hisense; 

- Mengniu; 

- Vivo (empresa chinesa) 

- Fifa.com e Living Football Fifa (essas duas foram descartadas na pesquisa por serem 

marcas da própria organizadora). 

Também foram analisadas as marcas patrocinadoras da organizadora, a Fifa, sendo elas: 

- Adidas; 

- Coca-Cola; 

- Wanda Group; 

- Gazprom; 

- Hyundai; 

- Qatar Airways; 

- Visa 

Além das marcas relacionadas ao megaevento do futebol, também foram inseridas na 

pesquisa as marcas patrocinadoras da transmissão televisiva da Rede Globo de Televisão. São 

elas: 

- Banco Itaú; 

- Cerveja Brahma; 

- BRF; 

- Coca-Cola; 
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- Johnson&Johnson; 

- Vivo (operadora brasileira). 

Por fim, o recorte da pesquisa fica completo com a inserção da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, que foi uma das patrocinadoras do caderno especial de cobertura da 

Copa do Mundo do Jornal Folha de S. Paulo.  

Após definir as marcas em análise, o grupo de marcas foi dividido pelo grupo de alunos 

participantes, gerando uma correspondência entre um número de empresas e cada aluno para 

acompanhamento durante o mundial.  A tabela a seguir mostra como ficou a divisão. O ponto 

central, nessa fase, foi manter um equilíbrio, evitando que houvesse pesquisadores com uma 

carga de marcas muito superior aos outros.  

Também foi levado em conta algumas particularidades, como marcas que apareciam em 

duplicidade em função dos grupos organizados: patrocinadores da Copa 2018, patrocinadores 

Fifa, patrocinadores Rede Globo e caso Mackenzie.  

 

Divisão de Empresas por Pesquisador – Levantamento de Informações 

Pesquisador Empresa 

Giulia Pecoraro 

Parpulov  

Mackenzie / Coca-Cola (Copa e Globo) / Wanda Group 

Arthur Slivinskis Lemos Nike / Gazprom / Hyundai 

Felipe Trizolio 

Fernandes 

McDonald´s / Quatar Airways / Hisense 

Camila Franchi Visa / Mengniu (chinesa) / Brahma (Ambev) 

Juliana Amadio Budweiser / BRF (Sadia-Perdigão) / Johnson&Johnson 

Mateus Kiyasu Paixão Adidas / Vivo (chinesa e Vivo brasileira, Globo) / Banco Itaú 

 

Ainda em termos de preparação para o trabalho, foi definido um questionário padrão 

que deveria ser seguido por todos os alunos participantes. Abaixo, pode ser visto o modelo de 

questionário proposto a todos os pesquisadores participantes. 

 

Para cada empresa, precisamos fazer um breve relatório contendo respostas para as seguintes 

questões: 

 

1. Quem é a empresa (breve perfil)? E qual o status da empresa no mercado (área de atuação)?  
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2. Como ela se relaciona com a Copa? (Fifa, Globo, outro) 

 

3. O que temos de informação em mídias jornalísticas e publicitárias sobre a atuação da empresa na 

Copa em geral? (reportagens, entrevistas, etc. que divulguem qual é o plano de ação das empresas 

para a Copa. Se tiver informação de investimentos, melhor). 

 

4. O que conseguimos levantar sobre a campanha publicitária oficial da empresa para a Copa do 

Mundo de 2018? (link para comerciais em formado de vídeo é o mais importante, link para 

campanhas em outras mídias (jornal, revistas, rádio e internet também é válido). 

 

5. Fazer um breve descritivo de como é a campanha e qual a mensagem que se passa nela. Destacar, 

se for o caso, jogadores e/ou celebridades envolvidas na campanha 

 

6. Fazer uma breve pesquisa em redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram) para verificar como 

essas campanhas estão sendo trabalhadas em redes sociais. Se houver polêmicas ou questões 

importantes, registrar aqui 

 

7. Outros: se, durante a pesquisa, surgirem questões importantes e que não se encaixam nos itens 

acima, por favor, registrar aqui. 

 

Cada aluno-participantes foi acompanhado durante o período de acompanhamento. 

Após o término da Copa do Mundo, os estudantes tiveram um tempo para gerar cada um seu 

relatório, dentro do cronograma proposto. 

Os relatórios foram encaminhado ao professor orientador da pesquisa para análise e 

prepação da segunda fase do projeto experiemental.  

 

2ª. Fase do Projeto: Execução entre setembro e outubro de 2018 

 

Na segunda fase, o grupo de alunos, a partir de relatórios desenvolvidos na fase anterior, 

analisa os resultados e cruza entre si as informações para gerar um relatório consolidado sobre 

o comportamento das patrocinadoras.  

Nesta fase, os alunos serão orientados a observar os resultados alcançados e dialogar 

com os resultados obtidos com os colegas. Paralelamente, o grupo será treinado para observar, 

no conjunto obtido pelo corpus da pesquisa, fazer um levantamento quantitativo e qualitativo 

no material. 

Em termos quantitativos, objetiva-se analisar numericamente as ações desenvolvidas 

pelas empresas no período em observação. Após o levantamento em separado de cada 

patrocinadora, vamos fazer uma reflexão compartiva entre elas. 
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Em termos qualitativos, objetiva-se analisar quais foram os temas mais recorrentes nas 

mensagens das campanhas realizadas. Busca-se também fazer uma análise dos conteúdos 

veiculados nas campanhas sob o ponto de vista da relação com a Copa do Mundo. Após o 

levantamento em separado de cada patrocinadora, vamos fazer uma reflexão compartiva entre 

elas. 

 

Considerações Finais 

A partir do levantamento feito e dos resultados levantados, o grupo tem a intenção de, 

como forma de dar publicidade ao material desenvolvido e analisado, gerar um relatório 

mercadológico sobre o estudo feito e as conclusões percebidas. Entende-se por “relatório 

mercadológico” a produção de um documento de linguagem acessível e que apresente a Copa 

do Mundo, a metodologia adotada, as empresas em análise e, por fim, os resultados obtidos.  

A meta é criar um documento sintético, com linguagem simples e com uso de imagens 

e tabelas que facilitem na comunicação dos resultados a estudantes, pesquisadores e 

profissionais de mercado interessados em marketing e publicidade esportiva. Como a 

organização desse documento demanda a parceria com professores e alunos com competências 

na área gráfica e de diagramação, entende-se que este seria praticamente uma fase do projeto, 

por força das demandas técnicas necessárias e da necessidade de constituir uma nova parceria 

para a sua realização.  

Com este trabalho, no que se refere à geração do documento com os dados levantados e 

análise gerada, objetiva-se contribuir para entender a atuação das patrocinadoras sob o ponto 

de vista de estratégias de mídia e conteúdos veiculados nas campanhas.  

Este projeto, além de contribuir para a formação dos estudantes associados, pode 

contribuir para a geração de materiais de pesquisa que poderão ser consultados por estudantes 

em diversas aulas do curso de Publicidade e Propaganda, como também em pesquisas de 

iniciação científica e TCC.  
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Anexo 

Modelos de relatórios que poderão ser considerados para a geração do produto final 

desta pesquisa. 

Um bom modelo a ser observado para a criação do book é o do relatório “O Brasil que 

vive o esporte”, da Olympikus: 

https://pt.scribd.com/document/112680911/o-Brasil-Que-Vive-o-Esporte  

 

 

 

 

http://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/950bc416911c3c2e2d2963141273b315.pdf
http://library.la84.org/SportsLibrary/ISOR/ISOR2002c.pdf
https://pt.scribd.com/document/112680911/o-Brasil-Que-Vive-o-Esporte
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Outro modelo a ser observado é o do relatório “A prática de esporte no Brasil”, do 

Ministério do Esporte: http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses dois documentos podem ilustrar um pouco a opção por buscar soluções visuais 

em diálogo com a síntese dos conteúdos mais relevantes.  

  

http://www.esporte.gov.br/diesporte/2.html
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PUBLICIDADES QUE NÃO QUEREM APENAS LUCRAR. QUEREM CONSCIENTIZAR. 
 

 

Aluno(s): Carolina Panizza de Fávari, Jhonata Fernandes Vieira Ribeiro e Leticia Martin de 

Toledo.  

 

E-mail: carolpfavari@gmail.com, jhonata.jfj@gmail.com, lele-toledo@hotmail.com . 
 

Orientador: Paula Renata Camargo de JESUS24 

 

 

RESUMO 

 
Acidentes no trânsito são cada vez mais comuns, levando isso em consideração, organizações 

foram criadas para ajudar a conscientizar não só a população local, mas de todo o mundo. A 

Trânsito Amigo e a NSW são exemplos dessas organizações que se engajaram para que os 

índices de morte diminuíssem de forma precisa. Traduzindo mensagens fortes através da 

fotografia e de uma redação concisa, ambas atingem seu público com o ideal de transformar as 

ações irresponsáveis em uma reeducação no trânsito. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: trânsito; conscientização; bebida; fone; ONG. 

 

 

 

Introdução 

Este artigo tem como objetivo analisar campanhas do terceiro setor, que segundo o portal 

BhBit, corresponde ao setor fundado por instituições sem fins lucrativos que visam a solidariedade 

social. O portal ainda define que estas instituições são criadas em dois modos: em associações, ou 

fundações. Na primeira, não há distribuição de lucros entre seus participantes, ou seja, não possui fins 

econômicos, já o segundo modo é caracterizado por financiar atividades deste terceiro setor. (PORTAL 

BHBIT). 

A ONG Trânsito Amigo, criada por Fernando Alberto da Costa Diniz após o mesmo perder seu 

filho em uma tragédia no trânsito em 2003, mostra que através das lutas e perdas, é possível tirar 

                                                           
Trabalho desenvolvido para Criação é coisa séria. CCL - Universidade Presbiteriana. 

24Carolina Panizza de Fávari, Jhonata Fernandes Vieira Ribeiro e Leticia Martin de Toledo. Alunos do 3º semestre de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Emails: carolpfavari@gmail.com, 

jhonata.jfj@gmail.com,  lele-toledo@hotmail.com.  

 

mailto:carolpfavari@gmail.com
mailto:jhonata.jfj@gmail.com
mailto:lele-toledo@hotmail.com
mailto:carolpfavari@gmail.com
mailto:jhonata.jfj@gmail.com
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lições e apresentá-las ao mundo. Assim surgiu a Associação do Rio de Janeiro, que tem como objetivo, 

segundo seu estatuto, cujo é uma característica essencial para uma entidade ser considerada 

associação, ser moldada por um estatuto social. O da Trânsito Amigo apresenta a ideia de:  

Identificar, planejar, desenvolver, promover e divulgar medidas, ações e 

iniciativas - no campo legal, social, institucional e educativo - que contribuam 

para reduzir a frequência, a gravidade e as consequências da violência de 

trânsito nas ruas, estradas e rodovias brasileiras. (ESTATUTO LEGAL, 2008, 

p.1). 

 

A ONG também é conhecida por Trânsito Amigo - Associação de Parentes, Amigos e Vítimas 

de Trânsito, e em seu site explicita que é uma ONG aberta para todos que querem lutar e cobrar das 

autoridades leis que sejam eficazes e uma justiça que puna os culpados, no entanto, a associação não 

se limita a isso, através de suas campanhas publicitárias também visa educar a sociedade brasileira 

devido seu reconhecimento não só no país, mas fora dele, a viver no trânsito de maneira segura, além 

de abordar de forma concisa o quão grave e alto tem sido os índices de acidentes de trânsito. (QUEM 

SOMOS, Trânsito Amigo). 

 

ÍNDICE DE ACIDENTES NO TRÂNSITO EM 2014 

O Brasil, segundo o Jornal Metro, está entre um dos países recordistas em mortes no 

trânsito, ficando atrás somente de países como a Índia, China, EUA e Rússia. Segundo a Polícia 

Rodoviária Federal, entre as principais causas destes acidentes estão a falta de atenção, 

velocidade incompatível, ingestão de álcool, desobediência à sinalização, ultrapassagens 

indevidas e sono. A partir de então, a ONG Trânsito Amigo achou seu caminho para planejar 

uma campanha em que possui o tema “Bebida e direção não têm futuro”. (JORNAL METRO, 

2017). 

De acordo com Fernando Diniz, presidente da ONG Trânsito Amigo - Associação de 

Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, diz que a combinação fatal abordada na campanha é a 

segunda maior causa de mortes nas ruas brasileiras – fica atrás apenas do excesso de velocidade. 

Além disso, é a primeira envolvendo jovens na faixa dos 14 aos 29 anos. Por isso, ele aposta 

no impacto das peças criadas pela agência Giacometti para alertar e conscientizar cada vez mais 

motoristas, especialmente em datas como o Carnaval, sendo este conhecido por ser o feriado 

“mais alcoólico do ano” em que muitos acidentes no trânsito acabam ocorrendo devido à 

mistura entre o álcool e a direção. (PORTAL TRÂNSITO AMIGO, 2014). 
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Na avaliação da Polícia Rodoviária Federal, o esforço governamental envolvendo 

União, Estados e Municípios para prevenir à violência no trânsito nas rodovias federais desde 

as comemorações de final de ano, férias escolares de janeiro e agora no Carnaval, ocasião em 

que milhões de brasileiros pegaram a estrada, refletiu no resultado. Ao mesmo tempo, os 

ministérios da Justiça, Cidades, Transportes e Saúde realizaram campanhas publicitárias de 

sensibilização, em todo o Brasil. (PORTAL TRÂNSITO AMIGO, 2014). 

Foi a partir de todos esses dados que surgiu um amplo espaço para trabalhar a proteção de vidas nas 

rodovias e, assim, é que a ONG Trânsito Amigo e a Giacometti trabalharam em equipe para realizar a criação 

da campanha que possui o tema “Bebida e direção não têm futuro”. O objetivo é conscientizar diversos 

públicos, de diferentes faixas etárias, que momentos felizes, que podem ser planejados durante muito 

tempo, também podem ser tragicamente interrompidos, caso não se evite a irresponsável mistura 

entre bebida e direção. 

 

“Bebida E Direção Não Têm Futuro” 

Feita em parceria com a Giacometti Comunicação Rio em 2014, a ONG Trânsito amigo aponta 

a gravidade das tragédias no trânsito. Com a assinatura “Bebida e direção não têm futuro” a associação 

transmite que, assim como a freada brusca de um carro para evitar um acidente, as vidas também são 

paradas de maneira brusca ao se misturar o álcool e a direção. 

Veiculada de maneira que atingisse a diversos públicos, com faixas etárias diferentes, a 

campanha mostra pessoas que ao aproveitarem momentos felizes fizeram uso de álcool, no entanto, 

o final dessa história, contada com maestria através das fotos de Márcio Freitas, é trágico e pode ser 

evitado. Além de Márcio Freitas, a campanha também conta com a direção de criação de João Santos. 

(PRINTEC  COMUNICAÇÃO, 2014). 

A campanha consistiu em anúncios impressos em busdoors, outdoors e revista, além de 3 

filmes para TV. “A mesma foi feita sendo um Pro Bono da Giacometti Rio, em que todos se engajaram 

para passar essa mensagem e conscientizar não apenas a nação brasileira, mas o mundo”, contou 

Márcio Freitas em entrevista ao site Print e Comunicação. As peças também tiveram veiculação 

internacional, chegando até a ganhar em terceiro lugar no de 2014 a categoria Act Responsible 

Tributes, no Festival de Cannes, prêmio que também foi noticiado pelo Print e Comunicação. Vale a 

pena ressaltar que esta campanha ficou atrás apenas da Ogilvy Memac Ogilvy & Mather Emirados 

Árabes com a campanha de mulheres das Nações Unidas e da McCann de Portugal com a Editora 

Chiado. (ACT RESPONSIBLE CANNES TRIBUTES, 2014).  
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As peças seguem 3 conceitos visuais, “Noivos”, “Torcedores” e “Foliões”. Ambas passam a 

mesma mensagem e abordam o aspecto visual da mesma forma: vidas que foram terminadas 

bruscamente devido um trágico acidente causado pela bebida. 

Em “Noivos”, um casal se encontra deitado em meio ao asfalto, estão mortos devido ao 

acidente de carro, após a festa de seu casamento e o elemento que atesta isso é a redação da peça: 

“3 anos namorando. 6 meses de noivado. 1 hora de casamento. Morte em 15 segundos”. O texto que 

compõe a imagem traduz exatamente a ideia de que em um piscar de olhos tudo acaba. Os noivos 

demoraram muito para construir uma vida juntos, mas tudo acabou com uma tragédia que poderia 

ser evitada, desta forma, o texto tem como função retratar uma contagem regressiva da vida do casal. 

Imagem 1: “Noivos” / Reprodução Giacommetti Rio 

As cores presentes no outdoor são frias, cores que podem remeter à morte, como o cinza do 

asfalto e da escala de mesma tonalidade na qual a imagem é composta. Além disso, os corpos estão 

envoltos de flores, algo cerimonial de casamento em que as pessoas jogam nos noivos pétalas de 

flores, no entanto, a flor nesta peça tem duplo sentido, pois também podem fazer referência aos 

enterros em que jogam flores no caixão que será enterrado.  

Ambos personagens se encontram centralizados na fotografia, além de o jogo de luz e sombra 

que também é muito presente, em que a mulher é evidenciada pois está mais iluminada que o homem. 

A posição dos personagens também é de extrema relevância para sua compreensão, isso porque 

ambos estão em posição de valsa, que também é um ritual em casamentos, a tão esperada valsa dos 

noivos. No entanto, neste caso a dança foi interrompida pela morte, e a fotografia precisa de Márcio 

Freitas consegue traduzir a mensagem em uma imagem, de modo que se entende que ambos 

houvessem morrido dançando, uma referência clara à ideia de que o álcool misturado com a direção 

pode acabar com tudo em um piscar de olhos. Esse era para ser um momento feliz, de comemoração 

de ambos, mas o rosto dos dois está paralisado e com um aspecto mórbido, realmente de morte. 

(PRINTEC  COMUNICAÇÃO, 2014) 
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A Giacometti também investiu em filmes para toda a campanha. Com os noivos, o vídeo que 

conta com a mesma redação da peça impressa, diferencia-se pelo visual e pela quebra de expectativa 

a qual apresenta. O filme começa com a música de valsa e com flashes dos noivos, com o que parece 

ser a forma deles dançando a música. É possível ver os rostos, as mãos coladas umas às outras, no 

entanto, após um fade out, a imagem deixa de ser apenas flashes e se transforma na foto que fecha o 

vídeo. Os noivos na verdade não dançavam, estavam mortos no asfalto, ainda com a posição da valsa. 

Novamente, é transmitido o conceito de que momentos felizes são interrompidos fatalmente ao 

misturar a bebida com a direção. A composição imagética do filme é mórbida, conta com um fundo 

preto, com pouca luz que ilumina apenas os flashes dos noivos, algo que transmite o mistério do que 

de fato ocorreu e que logo após torna-se uma cor fundamental que remete à morte. Em relação ao 

aspecto sonoro, como citado à cima, o vídeo publicitário contém um tema de valsa, para enfatizar que 

os noivos estão realizando uma das tradições das festas de casamento, a valsa dos noivos. Depois que 

os flashes da valsa acabam e a imagem deles no asfalto atinge o público, a música então se transforma 

em um tema de mistério, sombrio e dramático, para agravar a situação que ali é mostrada, a morte. 

Na peça “Torcida” a fotografia revela quatro homens, sendo um adulto, dois jovens e uma 

criança, todos vestindo a camiseta de seu time de futebol preferido. Logo, remete-se que eles estavam 

juntos em algum ambiente, como, por exemplo, um bar, onde geralmente as pessoas se reúnem para 

torcer pelo seu time, comemorando entre amigos e algumas vezes até mesmo acompanhando com 

uma cerveja ou alguma outra bebida. 

Porém, após terem misturado a “torcida” com bebida, o resultado acabou em acidente no 

trânsito e consequentemente, morte. Assim, os quatro homens estão representados caídos no asfalto, 

logo após o acidente, e rodeados por pedaços de cacos de vidro, ou seja, devem ter sido lançados para 

fora do veículo no momento do acidente. 

Nota-se também que, apesar de já estarem mortos no chão, eles continuam em uma posição 

que pode ser comparada ainda com o momento de torcida, destacando-se alguns objetos como, além 
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da camiseta do time, uma espécie de vuvuzela na mão do jovem à esquerda do anúncio, e uma 

bandeira que o homem da direita estaria segurando durante o jogo que agora se encontra atrás de sua 

cabeça repousada ao chão, e esta, por ser preta, pode enfatizar a ideia de morte. 

 

As cores utilizadas na peça são de tons neutros, que surgem entre o branco do uniforme do 

time, juntamente com o preto, que logo se mistura ao preto e cinza do asfalto, além da presença de 

uma cor amarelada, remetendo ao farol do veículo o qual eles estavam. 

No vídeo publicitário, é mostrado alguns flashes de algumas pessoas torcendo, pulando, 

curtindo, gritando e comemorando durante uma partida de futebol, enquanto isso o áudio é tomado 

por sons de gritos da torcida, barulhos de vuvuzelas, batuques, um tipo de grito de torcida organizada. 

Logo após alguns flashes, a imagem entra em fade out e soa um apito, como se fosse determinado o 

fim do jogo, porém, juntamente com o som, a imagem abre para a cena com uma nuvem de fumaça 

que se dispersa lentamente, e é possível notar a imagem de quatro torcedores caídos no chão de 

asfalto, após um acidente de trânsito. O apito pode apresentar duplo sentido, retratando o de fim do 

jogo, mas nesse caso também pode simbolizar “o fim da vida” dos torcedores. Assim, termina o 

anúncio, com uma música de aspecto tocante, trágico, dramático e misterioso representando o terrível 

acontecimento que acaba de ser mostrado aos espectadores.  

Em ambos os anúncios, tanto outdoor, quanto vídeo, a redação presente é “90 minutos de 

jogo. 15 minutos de prorrogação. 10 minutos de pênaltis. Morte em 27 segundos.”. Esta traduz a ideia 

de que os personagens estavam contando cada minuto do tempo para o final do jogo, e talvez até para 

conquistarem a vitória do seu time de futebol do coração, porém, no momento em que se mistura 

bebida, tudo o que eles mais estavam esperando, pode ser interrompido devido a um acidente de 

trânsito e, em questão de segundos, eles perderem suas próprias vidas, como é mostrado no anúncio, 

como uma verdadeira contagem regressiva para a morte. 
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O último anúncio desta campanha é denominado como “Foliões”, que tem como cenário 

principal a festa do carnaval. Existem quatro personagens, três mulheres e um homem, sendo que 

todos estão caracterizados com elementos típicos de carnaval, estão usando fantasias, máscaras e 

outros adereços carnavalescos como plumas e perucas. Além disso, serpentinas e confetes estão 

espalhados pelo asfalto junto com os personagens, que embora não aparentem acidentados ou 

machucados, tem suas peles sem cor e sem vida, toda a superfície do corpo está na cor cinza, artifício 

que pode reafirmar essa ideia de morte.   

           Imagem 3: “Foliões” / Reprodução Giacommetti Rio 

Como nas outras peças, essa também apresenta um vídeo publicitário em que, de primeiro 

momento, não se mostra de fato o que está acontecendo, o público apenas tem flashes com partes 

dos corpos dos foliões. A música é antiga, porém típica do ritmo carnavalesco, os personagens parecem 

dançar ao som de tambores, pandeiros e sanfonas, fazendo gestos com o braço enquanto caem 

serpentinas e confetes. Após os flashes, o vídeo entra em fade out e reaparece com a fotografia dos 

foliões deitados em meio ao asfalto, neste momento o áudio sofre uma transição para um eco místico 

em um tom macabro. 

A utilização da linguagem verbal desta última peça não é diferente das outras já apresentadas, 

quando utilizada no outdoor o texto se encontra no canto superior esquerdo, com os dizeres “1 ano 

de expectativa. 3 semanas de ensaio. 4 dias de festa. Morte em 12 segundos”. Desta forma, ainda é 

utilizada a técnica de contagem regressiva da festa até o momento da morte. Já no vídeo esse mesmo 

texto é representado aos flashes, com partes dos corpos, dando a ideia de que a ação de fato está 

acontecendo, até chegar a última frase, a imagem se abrir e mostrar os foliões mortos, mostrando que 

a morte chega ainda mais rápida quando a bebida está envolvida com a direção. 

Toda a campanha leva a assinatura de “Bebida e direção não tem futuro” que é diagramada 

no canto inferior esquerdo, junto ao logo da Trânsito Amigo. A assinatura desta tem como objetivo 
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não só alertar o público que ao beber e dirigir a morte é quase certa, mas educar o mesmo a não 

cometer esse erro. 

 

Nsw Police 

A campanha foi realizada pela New South Wales Police Force, a Força Policial do Novo Gales 

do Sul, estado australiano onde se encontra a capital do país, Sydney. De modo que, ao se depararem 

com o aumento substancioso de mortes por atropelamento de jovens enquanto os mesmos estavam 

de fone de ouvido, realizaram três peças publicitárias com o intuito de alertar a população sobre este 

crescente perigo. (NSW POLICE FORCE, 2018). 

As peças, feitas pela agência DDB Sydney, tinham declaradamente como objetivo “levar 

consciência ao fato de que o número de adolescentes mortos por ouvirem iPods enquanto atravessam 

a rua estão começando a alcançar proporções epidêmicas”. O Professor Dr. Richard Lichenstein da 

Universidade de Maryland Hospital para Crianças, desempenhou um estudo, “Uso de fones de ouvido 

e lesões em pedestres e morte nos Estados Unidos: 2004–2011”, que comprova o aumento no número 

de pedestres mortos que usavam fones de ouvido no momento do acidente, número que triplicou nos 

últimos seis anos. (TREEHUGGER, 2012). 

Esse mesmo estudo também apontou que de 116 casos, em 34 notou-se que buzinas e sirenes 

foram soadas antes de atingir a vítima, sendo que a mesma não ouviu o aviso de perigo devido ao uso 

do fone de ouvido. (TREEHUGGER, 2012). 

 

“Watch For Cars When Wearing Headphones” 

Em 2008, com o número alarmante de acidentes gerados pelo uso de fones de ouvido 

enquanto os jovens atravessam as ruas de Sidney, a Polícia do Novo Gales do Sul se uniu à DDB Sidney, 

e juntos criaram a campanha “Watch for cars when wearing headphones.” (Preste atenção com os 

carros quando estiver usando fones de ouvido). 

As peças são compostas principalmente por jovens deitados no asfalto após terem sido 

atropelados. Tendo foco no fone de ouvido como o principal elemento de todas as peças, pois esse 

objeto marca o corpo dos jovens como se fosse o responsável pela morte. 
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Na peça “Head (Cabeça)”, mostra-se uma menina deitada de bruços com as mãos para cima 

no asfalto enquanto o fone de ouvido desenha a silhueta do corpo no chão. Este artificio pode fazer 

alusão ao giz utilizado pela polícia em cenas de homicídio para marcar a exata posição do corpo. As 

cores da peça são frias, desde o asfalto, até as roupas da mulher com um azul sem vida e a pele bem 

pálida. 

     Imagem 4: “Head” / Reprodução DDB Sidney 

Em “Legs (Pernas)”, seguindo o modelo da campanha, um jovem, que não pode ser 

identificado pois não se mostra rosto, se encontra deitado no asfalto, e o aparelho que causou a 

distração é o que marca o seu corpo, novamente podendo representar o giz usado pelos policias em 

casos de homicídio. As cores são frias, o que pode implicar ainda mais em um aspecto mórbido, os tons 

de azul e cinza aparecem bastante. É possível notar que a única cor chamativa nesta peça é o amarelo 

da faixa de rua, o que permite a análise de que a distração da vítima é tamanha que nem ela percebeu 

que estava no meio da rua pela sinalização e acabou sendo atingido em cima dela, um fim tanto quanto 

irônico. 

Imagem 5: “Legs” / Reprodução DDB Sidney 
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O conceito se reaplica em “Body (Corpo)”, quando a imagem que também reflete o conteúdo 

das outras duas peças, repete o alerta em forma de fotografia sobre o perigo de ouvir música enquanto 

os jovens atravessam a rua. Neste caso, o garoto foi atingido em cheio e se encontra de barriga para 

cima em meio ao asfalto de uma avenida. Como nas outras, o fone de ouvido pode fazer referência ao 

papel do giz dos policiais que demarcam um corpo após um homicídio. As cores frias se repetem, os 

tons de azul e cinza voltam a aparecer ainda mais e contrastam com a cor mais presente que é o cinza 

do asfalto. 

Imagem 6: “Body” / Reprodução DDB Sidney 

A redação da campanha fica por conta unicamente da assinatura, que nomeia a campanha – 

“Watch for cars when wearing headphones. (Cuidado com os carros quando estiver usando fones de 

ouvido)". A assinatura alerta que ao ouvir fones de ouvido, é necessário prestar atenção ao atravessar 

a rua, caso contrário, acidentes poderão acontecer, e esses podem ser fatais. Isso se completa ao apelo 

imagético que reflete as pessoas que morreram ao serem atropeladas enquanto escutavam música. 

É interessante citar que as peças retratam as vítimas que são atropeladas ao atravessarem a 

rua, no entanto, não foi retratada em nenhuma das artes as faixas de pedestres, o que pode sugerir 

uma infração ainda maior do que a de não prestar atenção quando se atravessa a rua, a de atravessar 

em pontos sem a faixa que garante o direito do pedestre. 

 

Metodologia – Análise Comparativa  

A metodologia escolhida para o embasamento deste artigo foi a análise comparativa, que 

segundo o PhD Galvão Meirinhos, é uma modalidade em que duas ou mais marcas são confrontadas a 

partir de alguns atributos em uma determinada classe de produto, neste caso, em relação às 

campanhas sociais que cada ONG desenvolveu. (PORTAL GALVÃO MEIRINHOS, 2013). 
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Para Buchanan e Smithies (1991), citado por Meirinhos, esta metodologia é um instrumento 

de competição empresarial, no entanto, este artigo não tem a intenção de fazer uma organização 

competir com a outra, apenas levantar aspectos semelhantes e diferentes de um mesmo propósito, 

conscientizar uma população de que se deve ter consciência no trânsito. (PORTAL GALVÃO 

MEIRINHOS, 2013). 

 

O público interfere na transmissão da mensagem 

Ambas as campanhas possuem targets a serem atingidos, o que influencia na forma que a 

mensagem será transmitida e como ela será feita para que seja eficaz. Flávio Marcelo Guardia, um 

advogado que produz conteúdo sobre marketing para a internet, afirma essa ideia, ao falar que a 

comunicação possuirá ruídos, isso é, não será compreendida se a mensagem não for destinada à um 

público correto. A associação Trânsito Amigo optou por um target abrangente, desde os jovens aos 

adultos, portanto sua campanha mostra essa variedade com diferentes personagens nas peças e 

diferentes situações em que os acidentes podem ocorrer. Já a Polícia de Sydney, se baseou nos 

números alarmantes referentes aos jovens que morrem aos serem atropelados enquanto ouviam fone 

de ouvido, sendo assim, sua comunicação apresenta três jovens que foram mortos por escutarem 

música enquanto atravessavam. Desta forma, ambas as campanhas seguem um parâmetro de público 

para que possam direcionar sua mensagem. (PORTAL FLÁVIO GUARDIA, 2016). 

 

A simbologia através das cores 

Edson Oliveira, Mestre em Programação Neurolinguística e International NLP, em um artigo 

para o site Mais Persuasão defende a ideia das cores influenciarem na percepção do público que irá 

ver determinada propaganda.  

Ambas campanhas fazem o uso de cinza, preto e azul escuro. O cinza do asfalto presente nas 

duas campanhas analisadas representa, segundo Edson, a falta de energia, tristeza e melancolia, ou 

seja, sentimentos muito presentes em acidentes, pois as pessoas das peças jazem mortas no asfalto 

com um aspecto mórbido e sem algo que inspire energia, isso ainda se intensifica com os semblantes 

retesados dos personagens na campanha Trânsito Amigo.  Já nos anúncios com os fones, a falta dos 

rostos também causa um estranhamento no público. O preto, azul e o branco apelam para a 

racionalidade e harmonizam com todo o aspecto visual e verbal das peças, de modo que alertam ao 

público-leitor da irresponsabilidade em beber e dirigir, ou em atravessar a rua com os fones de ouvido 

sem prestar atenção ao que acontece a sua volta. (OLIVEIRA, EDSON. MAIS PERSUASÃO, 2018). 
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A morte repentina é a principal mensagem 

Como em uma freada brusca para evitar um acidente, a criação da Giacometti Rio e da DDB 

Sidney fazem o uso de uma fotografia que exprime essa ideia de uma morte repentina. O que difere 

as campanhas, é o apoio que as peças da Trânsito Amigo possuem com a redação. Nela a linguagem 

verbal é tão importante quanto a própria fotografia, pois o texto presente nas três peças faz uma 

contagem regressiva do momento festivo até a morte dos personagens, de maneira que o tempo vai 

diminuindo até que se torne algo que nem se repara, dando a ideia de que a morte é rápida e 

inesperada quando o assunto é álcool na direção. Como já analisado, o aspecto visual exprime o 

conceito de uma morte repentina, no caso da ONG brasileira, os personagens são fotografados de 

forma que consigam passar a ideia de que ainda estavam no meio da ação, seja a de torcer por um 

time, foliar em meio à festa carnavalesca, ou dançar a tão esperada valsa dos noivos, quando sofrem 

o acidente e morrem sem nem ao menos terem tempo de notar o que aconteceu, tudo passa muito 

rápido, em um piscar de olhos a vida deixa de existir.  

Isso também é recorrente nas peças da Força Policial Australiana, no entanto, o recurso 

utilizado para expressar essa ideia não é uma festa que é interrompida, mas uma ação, a de atravessar 

a rua. Quando se analisa uma peça ao lado da outra, é possível notar que o posicionamento de cada 

personagem pode gerar uma interpretação em que cada um estava em um ponto da avenida quando 

foi atingido por algum veículo, desde logo ao sair da calçada no caso da peça “head”, no meio da rua 

com “body” e retornando ao outro lado da rua com “legs”, todas são tentativas de atravessar a rua 

que deram errado. Em relação à campanha brasileira, a australiana tem um aspecto visual muito mais 

forte, pois a campanha é composta em suma maioria pela imagem, o texto aparece apenas na 

assinatura, diferente da brasileira que precisa do texto para atestar que sua mensagem seja 

compreendida. 

 

 

 

 

O duplo sentido de elementos para compor a ideia de morte 
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A morte é representada em ambas as campanhas e nas duas faz-se uso de elementos que 

possam transmitir a ideia de morte. Símbolos esses como flores e o giz, que demarca um corpo após 

sua morte.  

As flores podem ter sido utilizadas na peça “Os Noivos” da associação brasileira com um duplo 

sentido, no casamento a presença das flores é muito significativa, mas nos enterros também. Inclusive, 

as flores utilizadas na peça não são rosas, mas pode-se identificar Jacintos, essa flor, segundo uma 

matéria no site Bol, representa condolências e tristeza profunda, uma composição que intensifica 

ainda mais a mensagem a qual a peça é submetida. (PORTAL BOL, 2017). 

A campanha australiana também traz essa dupla interpretação, agora com o causador da 

campanha, o fone de ouvido. O fone é o elemento fundamental de todas as peças realizadas pela DDB 

Sydney, pois ele circula o corpo de cada vítima, e esse recurso pode ter sido escolhido pela equipe de 

criação da DDB para fazer referência ao giz utilizado pela polícia quando encontram um corpo e fazem 

uso desse para demarcar a posição de onde o corpo foi localizado. 

 

Considerações Finais  

A análise de ambas as campanhas fez com que fosse possível notar a importância de 

conscientizar uma população com mensagens fortes, que os façam repensar seus atos de forma que 

os índices de tragédias diminuam, e não só em um único país, mas em todo o mundo. Esse apelo fica 

evidente quando se analisa ambas as assinaturas, pois as duas remetem à avisos referentes aos 

cuidados que devem ser tomados em relação ao trânsito, uma apenas foca em bebida, já a outra na 

utilização de fones em momentos que demandam atenção total de uma pessoa. 

Seja no Brasil ou na Austrália os índices de acidentes são assustadores, ainda mais quando se 

analisa a ocorrência entre os jovens que só tem aumentado. O que pode gerar interpretações de que 

as políticas públicas estão defasadas e cabe à publicidade chegar à população de maneira que os 

eduquem a viverem em cidades em que o trânsito mata cada vez mais. 

No entanto, a análise não gerou apenas comoção quanto ao número de vítimas, mas a de uma 

questão analítica em relação às duas campanhas. Os personagens representados não são apenas 

vítimas de acidentes, mas também podem ser culpados pelo o que aconteceu. No caso da campanha 

brasileira, os personagens fizeram uso de álcool e se puseram na direção de um veículo, o que 

ocasionou na sua própria morte e de seus companheiros. Na australiana, os jovens insistem em fazer 

uso dos fones enquanto atravessam as ruas, portanto, a parcela de culpa também pode ser atribuída 

a eles, já que os estudos realizados pelo Dr. Richard Lichenstein mostram que muitos não ouvem as 
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buzinas de avisos justamente por estarem com fones. Desta forma, é possível analisar que o público o 

qual essas campanhas são veiculadas não são apenas para as possíveis vítimas, mas também para os 

culpados, que acabam por serem vítimas pela situação que eles mesmos ajudam a causar. (ABC NEWS, 

2012) 

De qualquer forma, para nós, a conscientização é a melhor maneira de educar uma população 

a mudar suas ações por um bem maior, o da cidadania, ou seja, o principal ideal de uma organização 

sem fins lucrativos. 
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RESUMO 

 

O branded content, no Brasil, tem sido utilizado como um elo a fim de aproximar o consumidor 

de uma determinada marca. Esta forma de se comunicar tem se mostrado relevante para a 

sociedade, levando em consideração as novas questões ligadas ao gênero, raça e orientação 

sexual que o branded content enfatiza. Mostrar a diversidade do público-alvo de uma empresa, 

é uma questão de respeito visto a multiplicidade identitária dos indivíduos. Por meio da análise 

de cases de conteúdo de marca, o objetivo presente é o de trazer uma nova abordagem 

comunicacional a marca Quem disse, berenice? 

 

PALAVRAS-CHAVE: marca; publicidade; branded content; LGBT; Quem disse, Berenice?; 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com a democratização da tecnologia e a possibilidade de estar ligado a rede em tempo 

integral, muitas mudanças ocorreram, principalmente na esfera comportamental dos 

consumidores de publicidade. A explosão de conteúdos que bombardeiam a sociedade cresce a 

cada instante. Muitas empresas perceberam que o refinamento pelo conteúdo postado pelas 

marcas era levado em consideração, pois a publicidade, quando invasiva, acaba por afastar seu 

público-alvo. 

Enfim, as mudanças ocorridas dado este avanço da tecnologia e o acesso à informação, 

por meio da internet, afetaram os hábitos de consumo e de comportamento relacionados aos 

meios de comunicação da sociedade. 
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A internet enquanto fenômeno disruptivo, fez com que a relação entre emissor e receptor 

sofresse uma alteração. Se neste primeiro sistema, a mensagem era enviada de forma unilateral, 

ou seja, apenas em um sentido, com o fenômeno da tecnologia passou-se a ter uma relação 

multidirecional entre os receptores. 

Esta mudança descentraliza o poder dos meios de comunicação e pulveriza a influência 

entre os indivíduos, ou seja, neste novo contexto, a mensagem pode ser transmitida também a 

outros receptores de conteúdo. Não obstante, este novo paradigma faz com que, por meio de 

outros meios, o receptor possa realizar o seu feedback em relação à informação. Este público 

consegue, a partir daí, interagir e reagir a determinadas ações de seu emissor. 

Saber o que comunicar para o público-alvo foi, e continua sendo, um desafio de chamar 

atenção e gerar interesse pelas marcas. Partindo deste ponto, as empresas buscaram novas 

maneiras de abordar sua comunicação fugindo do conceito de publicidade explícita ou exposta.  

Além do mais, nota-se um aumento na busca pela aproximação de causas sociais que 

ligam os valores de uma marca ao seu público por meio da criação de conteúdo de marca, ou 

como chamado o branded content. Marcas como Neve, Doritos, Boticário e Avon, têm 

quebrado, mesmo de forma tímida, o paradigma de gênero, orientação sexual e etnia. De uma 

outra forma, estas marcas se mostraram comprometidas na construção de um posicionamento 

para o mercado.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A publicidade sempre foi pautada por marcas que falavam sobre si em diversos meios 

de comunicação, contudo mostrar os valores que a marca acredita de forma leve e orgânica tem 

sido uma tendência na comunicação. 

A partir destes princípios, este trabalho tem relevância, por abordar uma vertente de 

comunicação, ou seja, o branded content que ganha força como ferramenta de comunicação de 

marcas. Esta forma de comunicação vem sendo explorada pelas marcas brasileiras, logo, saber 

trabalhar com este novo formato de considerado não publicidade ou publicidade indireta, tem 

se tornado um desafio para as marcas. 

Por fim, a relevância deste artigo se faz por meio da necessidade em realizar uma 

comunicação inclusiva e democrática, já que novos paradigmas têm surgido na sociedade. E, 
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no âmbito mercadológico, a importância do presente trabalho vem afirmar as mudanças no 

comportamento do consumidor. 

3. OBJETIVO 

 

Por que comprar uma pacote de Doritos não é mais somente comprar um pacote de 

salgadinhos? Entrar numa loja da Quem Disse Berenice? tornou-se mais que uma entrada para 

comprar produtos de beleza? 

Este artigo tem como objetivo mostrar como diversidade do público-alvo de uma marca 

é uma questão de respeito aos diferentes receptores de mensagens, visto que o novo cenários 

das mídias sociais requer rever a comunicação das marcas para contemplar a multiplicidade 

identitária dos indivíduos.  

Essas múltiplas identidades são criadas tanto por parte dos sujeitos bem como também 

por meio das marcas que querem se aproximar de seu público. O sujeito, por meio da interação 

com outras pessoas, acaba por se projetar de diferentes formas de acordo com as circunstâncias 

apresentadas. Em uma sociedade hiperconectada a pressão pela representatividade chega ao 

emissor das mensagens. Marcas como Skol, Doritos, Boticário e Quem disse Berenice? já 

criaram campanhas que contemplam aproximação como seus públicos. A análise das 

campanhas das marcas acima citadas se faz necessária e se objetiva neste artigo com intuito de 

perceber como a publicidade constrói conteúdos ligados a causas sociais, percebendo, 

sobretudo, a necessidade de trabalhar com um público específico dentro da esfera gênero, pois 

há diversas marcas que abordaram a comunidade LGBT como um todo, mas não se ligam de 

forma única a um público-alvo, como mulheres transsexuais, por exemplo. 

A análise de cases de marcas que se voltaram para questões identitárias e de relevância 

para seu público e não somente para os atributos dos produtos da marca tem como objetivo 

obter resultados sobre como as marcas pioneiras em trabalhar esses conteúdos se utilizam do 

branded content e de causas sociais para propagar e gerar engajamento do público-alvo e, a 

partir disso, fazer um exercício de criação de uma campanha 360º, questionadora e inclusiva, 

dessa vez, com mulheres transsexuais como objeto central dessa comunicação. 
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4. METODOLOGIA 

 

No primeiro momento será realizada uma pesquisa descritiva e explicativa baseada no 

referencial teórico, no qual, destaca-se autores como a escritora GABRIEL (2018); o filósofo 

TARDE (1986) apud. ANTUNES (2008) e os sociólogos HALL (2015) e BOURDIEU (1997). 

Será trabalhado o conceito de campanha a fim de construir a análise da marca Quem disse, 

berenice?. 

Foi realizado a conceituação do termo branded content bem como, sua relevância como 

estratégia de engajamento do público-alvo.  Para a análise, foi usada a técnica da Tríade Criativa 

que consiste em três pilares: o diferencial, a afirmação básica e o conceito criativo. 

O Diferencial pode ser traduzido como o atributo do produto; a Afirmação Básica tem 

por finalidade a definição do benefício subjetivo ou concreto que será reforçado durante a 

campanha e, por fim, o Conceito Criativo é a linguagem persuasiva que irá gerar a percepção e 

sentido ao consumidor. 

Esta técnica exige que seja definido um diferencial competitivo para o mercado que seja 

percebido por todos. Depois, visa chegar a conclusão da vantagem que o consumidor terá ao 

consumir o produto/serviço em questão e, por fim, ele deverá perceber este valor por meio de 

uma linguagem universal e criativa, sendo este o mote da campanha ou conceito criativo. 

  Contudo, é de grande importância que haja qualidade no conteúdo produzido, bem 

como ter uma boa dose de diversão e entretenimento para o público a ser atingido. 

Após ter visto todas as mudanças ocorridas no consumo de conteúdo, se faz relevante 

ressaltar a necessidade de trabalhar, de forma coesa, o conteúdo de marca, para isso, foi 

proposto uma campanha de conteúdo de marca com foco nas mulheres transsexuais da Quem 

disse, berenice? 

 

5. CONTEXTO 
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A publicidade vem se adaptando de acordo com a mudança de comportamento dos 

receptores e o avanço tecnológico dos instrumentos de emissão e recepção das mensagens - 

avanço este que acaba por sua vez também alterando o comportamento, ou seja, a reação dada 

a este meio. 

Com o desenvolvimento da tecnologia, como já pontuado, o contexto desta nova 

sociedade que se forma vem sido trabalhado a partir das diferenças entre três gerações de 

consumidores, sendo estas, a geração X, geração Y ou millennials e a geração Z. 

As pessoas nascidas entre as décadas de 60 e 80, ou seja a geração X, foram 

acostumados a consumir mídias offlines e, em sua maioria, tendem a acreditar nos argumentos 

transmitidos por elas, levando em consideração sua credibilidade. 

Já os nascidos entre 1980 e 2000 - chamados de geração Y ou millennials -, possuem 

hábitos mais voltados a internet e ao brand experience, ou seja, são considerados mais 

imediatistas. Porém, possuem um hábito misto entre a geração X e Z. 

Por fim, na geração Z, agregam os nascidos a partir dos anos 2000 até 2010, entre seus 

hábitos estão, principalmente, a indefinição de seu gênero, idade ou classe. São contestadores 

de estereótipos, além de conviverem naturalmente com a superexposição causada pelas redes 

sociais, se mostrando autênticos, comunicativos e transparentes. 

Cada uma dessas gerações de consumidores têm suas expectativas ampliadas com a 

multiplicidade dos meios de comunicação desenvolvidas pela internet. A forma de se comunicar 

e a experiência que deve ser entregue para eles têm feito com que novas estratégias sejam 

criadas. 

Novas questões relacionados ao gênero e a etnia também têm sido apresentadas por 

marcas como Avon, Doritos e Skol,  estes temas, foram abordados principalmente por conta da 

identificação que estes consumidores tiveram com os valores transmitidos pelas marcas. 

 As múltiplas identidades são criadas tanto por parte dos sujeitos - neste caso dos 

consumidores -, bem como também por meio das marcas que querem se aproximar de seu 

público. O sujeito, por meio da interação com outras pessoas, acaba por se projetar de diferentes 

formas de acordo com as circunstâncias apresentadas. 
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O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades 

que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 

identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo 

que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 

2015, p. 12) 

 

Contudo, nesta sociedade hiperconectada, muitos ruídos acabam acontecendo na 

comunicação, principalmente na publicidade, no qual, minorias - que em sua quantificação não 

são a menor parcela -, não se encontram representadas de forma a se identificarem, que é o caso 

das mulheres transsexuais brasileiras. Parcela esta que, tem ganhado grande notoriedade pela 

sociedade, mas que não são de fato trabalhada com importância quando o assunto é comunicar. 

 

6. BRANDED CONTENT 

 

Criar um conteúdo de qualidade exige que a marca conheça de fato o seu público para 

que, por meio de seus hábitos de consumo, consiga entregar, de maneira objetiva, seu conteúdo. 

Como é o caso do banco Itaú, que trabalha para contribuir com a educação financeira de muitos 

de seus correntistas por meio de vídeos tutoriais em seu canal do YouTube. 

Contudo, ainda é muito comum materiais de conteúdo de marca terem um viés de 

propaganda, no qual, carrega o olhar de seu consumidor através de signos da marca e elementos 

visuais que remetem ao seu produto. 

A publicidade convencional e expositiva pode sofrer ruídos na comunicação, como é o 

caso de anúncios mal recebidos e compreendidos. Propagar a marca para gerar engajamento 

com os propósitos definidos deve ser ligado dois outros pilares que são a informação e 

entretenimento, desta forma, o conteúdo poderá ser relevante ao consumidor final pretendido. 

O fluxo de comunicação para meios offlines possuíam três bases: o emissor - aquele que 

deseja comunicar -, a mensagem - informação a ser comunicada - e o receptor - aquele a quem 

se destina a informação. Como pode ser visto na imagem abaixo, as atividades comunicativas 

seguiam por estes três pilares de forma unidirecional e linear - ou seja, a mensagem seguia do 

emissor ao receptor através de um meio. 
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Com as mudanças no comportamento dos consumidores entre as últimas gerações 

somadas ao avanço tecnológico e a aproximação das pessoas por meio da internet, notou-se que 

este fluxo de emissão de mensagens já não era o mesmo. A partir de todos estes avanços, a 

emissão das mensagens se tornou multidirecional sendo democratizada a disseminação de 

mensagens. 

Se anteriormente um receptor possuía uma condição passiva, com a mudança no 

comportamento e o avanço da internet, este mesmo consumidor passa a interagir de diversas 

formas com o seu emissor - vide imagem abaixo -, bem como com outros receptores desta 

mesma mensagem, ou seja, passa a ser gerador de conteúdo, desenvolvendo assim, novos papéis 

no fluxo de comunicação. 

 

Uma maneira de realizar esta estratégia, foi por meio da publicidade indireta ou não 

publicidade, como assim também é chamado o branded content. 

 

7. CASES DE BRANDED CONTENT E DE CAUSAS 

 

Algumas marcas vem se destacando na produção de conteúdo e de campanhas com 

temas que se voltam para causas sociais e identitárias, elas servem de porta de entrada para o 

estudo de caso da Quem disse, berenice?. Marcas como Avon, Boticário e Doritos realizaram 
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nos últimos anos campanhas publicitárias voltadas para a comunidade LGBT. Tais campanhas, 

tiveram como foco o conteúdo para este target, além de levarem uma nova pauta para 

publicidade brasileira. 

 

7.1. Avon 

 

A marca Avon mostrou-se empenhada na aproximação de seus valores com as novas 

questões ligadas à comunidade LGBT apresentadas na sociedade que, dentro do segmento de 

cosméticos, utilizou a ex-vocalista transsexual da Banda Uó, Mel Gonçalves, como sua garota-

propaganda.  

 

 

Fonte: Grupo HPM  (2015, online) 

 

Esta campanha veicula no ano de 2015, tinha por foco trazer vídeos que trabalhavam o 

empoderamento feminino utilizando a #EuSouAssim. Sendo assim, a marca inovou utilizando 

com uma mulher trans em sua comunicação, entretanto não foi uma ideia inédita no Brasil, pois 

a Lola Cosmetics, no mesmo ano, trouxe para a sua campanha à primeira universitária 

transsexual, aluna da Universidade Federal de Pernambuco. 

Ainda no ano de 2018, a marca estreou a sua campanha “Trend Colors” celebrando a 

diversidade presente no signo mulher. Em sua comunicação foi utilizada figuras femininas 

como as cantoras Aretuza Lovi, Glória Groove, Iza e Pabllo Vittar. Abusando das cores e das 

formas, a campanha mostra a pluralidade que há na sociedade quando o assunto é: mulheres.  
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Fonte: IZA  LEGION - YouTube (2017, online) 

 

 

 

7.2. Boticário 

 

 No segmento da beleza, um novo posicionamento foi adotado pela marca de cosméticos 

e perfumaria. Em 2015, a Boticário celebrou as diversas formas de amor com um comercial 

para o dia dos namorados no qual mostrava casais hetero e homossexuais se presenteando. 

 

 

Fonte: G1 Globo (2015, online) 

 

A campanha ainda traz para questionamento o relacionamento entre diferentes faixas 

etárias que também é um paradigma enraizado no cerne da sociedade brasileira e que, a partir 

da publicidade, é quebrado ou reforçado diariamente.  
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Contudo, mesmo a campanha tendo retratado os casais de forma pudica, utilizar-se de 

uma mídia tradicional, como é o caso da televisão - em horários de grande audiência -, foi um 

avanço para a causa LGBT. Posicionar-se frente a esta questão social para a marca é de grande 

valia, visto o crescimento da formação de públicos relacionados a gênero, etnia e outras causas 

sociais neste segmento de mercado. 

Segundo Tarde (1986, p. 50), apud Antunes (2008, p. 15), o conceito de público e 

multidão, diverge por sua uniformidade ou não, presente em suas opiniões - o que 

intertextualiza com a sociedade contemporânea descrita por Hall -, no qual o homem encontra-

se descentralizado em suas identidades. 

 

Uma das diferenças mais significativas entre público e multidão consiste no 

reconhecimento de que a multidão está mais vulnerável aos elementos físicos 

e étnicos. (...) Assim, num público assistimos à emergência de uma 

individualidade crítica, enquanto que na multidão a individualidade étnica e 

as condições físicas existentes no meio social são condição de pertença 

(Antunes, 2008, p. 15). 

 

Dadas as identidades criadas por cada indivíduo presente ou não na esfera descrita por 

público, pode-se notar, como no comercial da Boticário, que os personagens entrelaçam-se 

dentre suas esferas. Os homens encontram-se no signo de homossexuais e heterossexuais, além 

de poderem partilhar da divisão que há entre suas idades. Da mesma forma, as mulheres se 

enquadram neste público na esfera gênero, entretanto podem partilhar da esfera de orientação 

sexual e faixa etária. 

Trabalhar com diferentes públicos que se dividem em uma miríades de identidades pode 

ser uma boa estratégia para as marcas que visam atingir seu vasto público. 

 

7.3. Doritos 

 

A marca de salgadinhos Doritos, em 2015, realizou uma campanha a fim de auxiliar, 

por meio de doações, um projeto intitulado It Gets Better. Este projeto foi lançado nos Estados 

Unidos e, em 2017, a empresa se posicionou em relação às questões de gênero também no Brasil 

por meio da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. 
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Nesta campanha, a marca lançou uma edição Rainbow com uma nova embalagem 

revestida com as cores LGBT, enfatizando, desta forma, o vínculo com a causa social trocando 

o que há de mais importante para a marca, isto é, seu produto. 

 

 

Fonte: Kickante (2017, online) 

 

O diferencial da campanha acabou se tornando a própria embalagem, ou seja, seu 

produto. Afirmando em toda a campanha o empoderamento e a diversidade, e por fim, utilizou 

das cores da bandeira LGBT para reafirmar seu conceito. A campanha teve grande repercussão 

e, a Doritos, tem se reafirmado desde então, o que agrega ainda mais valor a estas premissas 

apresentadas por ela. 

Contudo, a finalidade do projeto foi a arrecadação de doações para a Casa 1 - uma 

iniciativa que acolhe membros da comunidade LGBT que foram expulsos de seus lares -, sendo 

assim, esta ação teve seu foco na inclusão e empoderamento de gêneros, além do apoio à 

diversidade.  

 

8. ANÁLISE DE CASO DA MARCA QUEM DISSE, BERENICE? 

 

A marca Quem disse, berenice? chegou no mercado brasileiro em agosto de 2012, por 

meio do Grupo Boticário. Ela possui mais de 500 produtos que permeiam por segmentos de 

cosméticos e maquiagem. Os produtos podem ser encontrados em mais de 130 pontos de venda, 

bem como por meio do e-commerce da empresa. 

 Desde então, a marca tem se mostrado assídua e presente quando o assunto é 

empoderamento e liberdade da mulher. Sua missão é bem clara quanto a este conceito, e explana 
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em sua comunicação o anseio em querer ver suas clientes livres e espontâneas, além de 

contribuir para a beleza feminina de maneira descontraída, afirmando a liberdade de ser o que 

cada mulher tem dentro de si. 

 Seus valores estão relacionados ao seu conceito comunicacional, dentre todos, pode-se 

ressaltar a inovação, paixão e a valorização das relações entre as pessoas. Seu público consiste 

em mulheres com faixa etária entre 19 e 30 anos, das classes B e C e, dentre seus hábitos, há o 

grande interesse em novidades e tendências ligados ao mundo da moda, cosméticos e beleza, 

sem deixar de considerar a independência financeira destas mulheres. 

 

8.1. Histórico comunicacional da marca Quem disse, berenice? 

 

 Pode-se analisar a identidade verbal da marca Quem disse, berenice?, a começar pelo 

seu naming que é um questionamento que põe em cheque um paradigma estabelecido como 

verdade para a sociedade. Este microdiscurso que acaba por ser também o discurso fundante da 

marca (CARBALLIDO, 2014), é reproduzido na  comunicação da marcas em várias instâncias, 

visto que é um microdiscurso contestado,  que tem  por objetivo de levantar novas questões, 

leva em si uma interrogação nada comum em nomes de marcas. 

Na parte visual, a marca tem trabalhado com a diversidade de cores, desde as 

embalagens aos produtos da empresa. Em sua comunicação, a diversidade de etnias também é 

vista com clareza pela suas consumidoras.  

Como já abordado anteriormente, a marca também trabalha, com sucesso, seus valores 

em seu discurso. Em 2013, a empresa de cosméticos lançou a campanha Mostre sua pele que 

incentiva mulheres a encontrarem o tom de maquiagem que mais se aproxima a de suas peles. 
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Fonte: Tenille beauty (2013, online) 

 

 Com esta campanha a marca trouxe à tona questões de etnia ligados à cor de pele num 

setor que é pouco inclusivo para com toda a diversidade de etnias existentes no Brasil. Ter em 

mente o contexto que encontra-se a sociedade e os assuntos que devem ser comunicados é de 

grande valia quando o assunto é conversar com um público-alvo. 

Em uma segunda ação, É pra mim de 2015, a Quem disse, Berenice? quebra com os 

pensamentos que limitavam o papel da mulher na sociedade com uma campanha colorida, 

descontraída e super bem humorada. 

 

 

Fonte: ADNEWS (2015, online) 

 

Riscar a palavra "não" dos anúncios da campanha, reforçou o conceito de contestação 

apresentado pelo naming da marca. O questionamento feito pela empresa por meio do seu nome, 
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acaba por ser traduzido de uma outra forma nesta campanha de 2015 - trabalhado em seus títulos 

como forma de resposta. 

Ela, também trabalhou na parte textual com estilos de maquiagem que podem e devem 

ser utilizadas pelas suas clientes, tais como pode-se notar nos títulos "batom vermelho" e "olho 

esfumado", fortalecendo seu conceito de empoderamento da mulher independente de sua faixa 

etária. 

Por fim, na parte visual é utilizado a multiplicidade de cores que sempre é ressaltado 

pela marca por meio do degradê do texto contraposto por um fundo neutro a fim de dar ênfase 

na beleza da mulher.  

 

9. RESULTADOS 

 

Com os resultados do estudo de caso da Quem disse, berenice? foi possível desenvolver 

uma campanha com o conceito de questionamento, ou discurso fundante, que define a marca, 

levando em consideração seus valores e propósitos. 

Após dissertar sobre algumas marcas que desenvolveram conteúdo para a comunidade 

LGBT, vale pontuar a não representatividade apresentada por mulheres transsexuais. Levando 

em consideração esta premissa, é pertinente a possibilidade de uma marca de cosméticos, ligada 

ao empoderamento da mulher, realizar um trabalho de conscientização e reafirmação dos novos 

paradigmas da sociedade. 

Com este propósito, o exercício de criação de uma nova campanha para a marca Quem 

disse, berenice? iniciou-se com a criação de uma tríade criativa, que tem como Diferencial a 

variedade dos produtos da marca, mostrando a diversidade de suas cores e sua qualidade. A 

Afirmação Básica, ou Benefício foi a de exaltar a liberdade da mulher. Por fim chegou-se ao 

conceito, que já é percebido no discurso fundante (CARBALLIdo,2014) da marca, o seu nome. 

Nos títulos, foi utilizado este questionamento fundante, que enfatiza o conceito trabalhado pela 

marca Quem disse, berenice? na maioria de discursos: de enfatizar que é necessário repensar 

os regras já pré-estabelecidas.  
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 Para a campanha foi utilizada mulheres transsexuais que pudessem representar a 

diversidade deste signo.  A utilização das formas e da não simetria na parte visual, estabelece 

uma quebra para as novas questões da sociedade. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As identidades são criadas tanto por parte dos consumidores, bem como também por 

meio das marcas que querem se aproximar de seu público. O sujeito, por meio da interação com 

outras pessoas, acaba por projetar de diferentes formas de acordo com as circunstâncias 

apresentadas  fazendo uso das imagens que as marcas projetam. Diante das campanhas 

realizadas com o intuito de construir conteúdos ligados a causas sociais, nota-se a necessidade 

de trabalhar com um público específico dentro da esfera gênero, pois há diversas marcas que 

abordaram a comunidade LGBT como um todo, mas não se ligam de forma única a um público-

alvo, daí a proposta de uma  campanha inclusiva com mulheres transsexuais, a fim de reforçar 

o conceito já apresentado:  empoderamento, se faz necessário em uma sociedade tradicional em 

que a quebra destes paradigmas ainda é feita de maneira lenta e gradual. 

Saber que a publicidade, e a mídia em geral, é formadora de opinião e pode dar 

continuidade e permanência a valores culturais e heranças sociais  que diminuem e tiram a voz 

de uma porcentagem da população, como é o caso de mulheres transsexuais, confirma a 

necessidade de tratar este assunto de forma natural e frequente, a fim de minimizar a pressão 

que há sob esta comunidade. 
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RESUMO 

 

Eventos como o Rock in Rio atraem milhares de pessoas gerando um impacto de milhões de reais na 

economia das cidades. Grandes marcas disputam espaço nesses eventos. Este artigo faz uma análise 

diacrônica e sincrônica da publicidade do Rock in Rio. Utilizando a técnica da Tríade Criativa, objetiva 

identificar o conceito criativo para a edição 2019 a partir da análise das campanhas 2011, 2013, 2015 

e 2017, dos concorrentes do Rock in Rio e também de seus patrocinadores. Enfim, o artigo é um estudo 

de caso de um evento, ferramenta importante da comunicação integrada de marcas e do consumo de 

publicidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: eventos; marca; Rock In Rio; publicidade; experiência 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Rock in Rio é um evento mundialmente conhecido, com edições que aconteceram 

no Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos e com patrocinadores nacionais e internacionais. 

Na última edição, por exemplo, estiveram presentes no evento marcas como: Sony Music, 

Coca-Cola, Heineken, Ipiranga, Itaú, Nissin, Sky, Cisco/NBA, Doritos, Sempre Livre, Oi, 

Habib’s, Maybelline Ny, Leader, Sadia, Colgate, Microsoft e Intel. Estima-se que o evento do 

ano de 2017 mobilizou cerca de R$ 500 milhões em sete dias de shows na capital carioca, com 

mais de 300 mil espectadores.   

Neste trabalho, foram estudadas as campanhas publicitárias das 4 edições do 

festival. Juntamente com essa análise, foram estudados também os principais concorrentes do 

evento, são eles: Lollapalooza, Tomorrowland e Coalla Festival. Eles também possuem grande 

potencial e o mesmo padrão de espectadores. Portanto, uma análise diacrônica e sincrônica foi 

feita neste artigo. 

Comparando-o com os demais eventos, verificou-se que a vinda dos concorrentes 

para o Brasil se tornou uma grande ameaça para a Cidade do Rock, uma vez que eles, direta e 

indiretamente, focam muito em trazer experiências para o público alvo. 
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Ao estudar os patrocinadores oficiais do Rock in Rio, percebe-se que o evento 

mudou e se tornou um “parque de diversão”, dando espaço para as marcas patrocinadoras 

entrarem no clima da festa e proporcionarem uma experiência divertida e diferente. 

Com a entrada no Brasil de novos concorrentes no cenário de eventos musicais, o Rock In 

Rio realizou uma revisão de sua comunicação. O problema detectado foi que, com a entrada de outros 

festivais no mercado, o pensamento de ‘viver experiências’ teria que ser cada vez mais exaltado pela 

cidade do rock, o que ainda não era feito. A partir de um estudo sobre a marca, foi construída uma 

nova comunicação, novas peças e conceitos para a próxima edição do evento em 2019. 

 

JUSTIFICATIVA 

O Rock In Rio possui 33 anos de história, o que torna o maior festival de música e 

entretenimento do Brasil. Juntamente com isso, possui recorde de público e um grande interesse dos 

artistas em fazer história participando do festival.  

Os mais variados artistas internacionais vêm no Rock In Rio uma oportunidade de 

vir para o Brasil em “grande estilo”, alguns até já divulgaram novos singles por conta da 

grandeza de audiência do evento.  

Estima-se que o evento do ano de 2017 mobilizou cerca de R$ 500 milhões em sete 

dias de shows na capital carioca, com mais de 300 mil espectadores.   

Outro dado importante, é a pesquisa feita pela Eventbrite25, plataforma global em 

tecnologia para eventos, realizada em todo o Brasil, que concluiu o estudo do perfil dos fãs de música, 

com tendências e previsões do ano de 2017.  Os dados da pesquisa afirmam que o jovem frequenta 

em média 4 shows por ano e a busca é por uma experiência única.  

Eventos como o Rock in Rio atraem milhares de pessoas gerando um impacto de milhões 

de reais na economia as cidades. Grandes marcas disputam espaço nesses eventos.  

O que tornou possível a construção de uma comunicação para a nova edição do 

Rock In Rio em 2019 foi o estudo de seu estilo de comunicação do festival e de seus 

concorrentes, enfatizados no conceito criativo de cada evento. Após análise conceito criativo 

                                                           
25 (NOTICÍAS, Dino Divulgador. Brasileiro frequenta média de 4 shows por ano e busca por experiências únicas. 

Estadão.com.br, acessado em 30/08/2018 às 18:21) 
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das 4 edições e de suas respectivas tríades criativas, foi feito um estudo, para definir uma 

campanha para a próxima edição do Rock in Rio.  

Enfim, esse case ganha relevância por ser um estudo  de um evento, ferramenta 

importante da comunicação integrada de marcas e do consumo de publicidade que ganha cada vez 

mais importância num cenário de mudanças na recepção de mensagens e na experiência do público-

alvo. 

 

OBJETIVO 

Esse trabalho tem como objetivo analisar diacronicamente e sincronicamente o evento 

Rock in Rio, entendendo o que já foi feito em suas edições recentes, analisando seus patrocinadores 

atuais e anteriores e como eles usam o evento para divulgação de suas marcas. 

Verificou-se também como se comunica e qual o significado desse evento para o seu 

público-alvo. Também observamos seus principais concorrentes para determinar qual o diferencial 

desse evento em relação aos demais e as oportunidades que podem ser aproveitadas. 

Os resultados da análise e do levantamento de dados sobre os conceitos criativos das 

edições de 2011, 2013, 2015 e 2017 serviram de base para a construção de uma nova campanha, 

embasada na técnica da tríade criativa. Com o conhecimento do diferencial e da afirmação básica do 

evento, chegou-se ao conceito criativo para a próxima edição em 2019, com uma prancha conceito e 

peças de divulgadas para atingir seu público-alvo. 

 

MÉTODO 

O trabalho inicia-se com uma pesquisa dos dados do festival e da sua comunicação. Em 

seguida, foi feita uma comparação com os outros eventos do mesmo porte, assim como uma análise 

da comunicação dos patrocinadores. 

Com isso, foram consideradas a edição de 2011 que marca a volta do Rock in Rio e das 3 

últimas edições do Rock in Rio dos respectivos anos: 2013, 2015 e 2017. As mesmas foram postas no 

trabalho em formato de vídeo para que fosse feita uma comparação entre elas, apontando diferenças 

e semelhanças. Então uma análise diacrônica, sincrônica e do conceito criativo foram feitas e aplicamos 

a tríade, que constitui seguintes partes: 
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Tríade 

Diferencial: é aquilo que diferencia o cliente de todo o resto, características tangíveis 

ou intangíveis (da marca, produto ou serviço), que proporcionam algum tipo de benefício ao 

consumidor.    

Afirmação Básica: é a promessa que você faz ao consumidor, tornar a sua marca, 

produto ou serviço de valor único aos olhos do cliente, o motivo pelo qual ele deve escolher sua 

marca, não é o que seu público quer, mas o que ele precisa. 

Conceito Criativo: É a linguagem persuasiva que irá estabelecer sentido ao 

consumidor e gerar percepção da afirmação feita, forma original e criativa que possibilita fixar 

na mente do público-alvo a afirmação desejada.   

Com base nos dados analisados, será apresentado neste artigo as seguintes 

considerações:  

 

ANÁLISE DAS EDIÇÕES DO FESTIVAL 

Ao realizar a análise das 4 últimas edições, foi notado um estilo de comunicação muito 

parecido nas duas edições citadas de 2013 e 2015, ambas focadas em aspectos racionais e não nos 

diferenciais do próprio festival, que são muitos. Contudo, o que colaborou para essa análise ser melhor 

embasada foi o estilo da comunicação da edição 2011 em relação as edições que a sucedem, o que 

veremos a seguir: 

 

Rock In Rio 2011 

A edição de 2011, traz o ar de “uma nova era” à cidade do rock não só para o evento em 

si e marcando a volta do festival par ao Brasil. 

 

Figura 1 
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Os textos das peças da campanha publicitária enfatizam que depois de 10 anos fora da 

casa, de reunir 5 milhões de pessoas em 9 edições, depois de todo o sucesso alcançado na Europa, o 

Rock In Rio voltou à cidade onde nasceu. Em setembro de 2011, a campanha ressalva que o público 

deve se preparar para reviver a emoção do maior festival de música do mundo, como um grande 

retorno. A campanha é massiva com uma gama de peças gráficas e de TV, feita pela organização do 

próprio festival, marcando a volta do festival ao Brasil. 

 

Rock In Rio 2013 

Neste ano, o Rock In Rio focou em uma comunicação com poucos aspectos emocionais e 

de patrocínios e marcas presentes também foi constante no evento. 

Mesmo assim, na edição deste ano, a cidade do rock conseguiu atrair mais de 550 mil 

pessoas com um pouco mais de 140 atrações, sendo Beyoncé uma das principais com o maior público 

já registrado e tendo seu show transmitido para mais de 185 países, o que gerou uma mídia 

espontânea considerável para o Rock In Rio. Mas isso não foi necessário para que a mídia considerasse 

a edição como a de menor público já registrado na história do Rock In Rio. Contudo, todos os ingressos 

terem sido vendidos e esgotados rapidamente. 

Mesmo sendo considerada a edição de menos sucesso da história do evento, segundo o 

infográfico daquele ano, a mesma gerou mais de 4,5 milhões de visitas em seu site oficial e impactou 

cerca de 34,2 milhões de pessoas em todas as suas redes sociais. 

No vídeo comercial deste ano foram focadas características físicas e não emocionais, 

como, por exemplo: estrutura, tamanho de público, palcos, artistas e afins.26  

 

 Rock In Rio 2015 

Em seguida, no ano de 2015, a 6ª edição do Rock In Rio Brasil, a comunicação da marca 

não sofreu alterações consideráveis. O festival, além de focar nas características já citadas, ressalta o 

aniversário de 30 anos além dos shows dos artistas que já passaram por ele e que iriam voltar. Junto 

com isso, o comercial da publicitária incrementa cenas de uma banda de rock cantando ao topo do 

                                                           
26 https://www.youtube.com/watch?v=0neEBXW1M9Y (Retirado do YOUTUBE. Rock In Rio - Comercial 2013. 

Canal RockInRio, acessado em 24/08/2018 às 15:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=0neEBXW1M9Y
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Pão-de-Açúcar (ponto turístico do Rio de Janeiro), dessa vez, trazendo bem mais a essência da 

‘experiência’ comparando com o ano anterior analisado, o de 2013. 

Segundo dados do infográfico daquela edição, uma equipe de 500 pessoas que foi 

responsável por montar o line-up27, palcos, parque de diversão e etc. 

A sexta edição do evento teve seus ingressos esgotados de forma avassaladora e em um 

tempo recorde de 50 minutos com seus shows marcados para os dias 18 a 27 de setembro daquele 

ano, tendo Katy Perry como atração principal, mais de 5.000 participações em todo o festival com 150 

atrações. A edição foi de grande rentabilidade pois permaneceu nos trending topics28 do twitter por 

dia e gerou cerca de 1.724.639 menções. No facebook, o Rock In Rio conseguiu alcançar 52.408.786 

usuários, o que equivale a 8 vezes a população da cidade do Rio de Janeiro. 

Como prova de seu resultado, o festival plantou 26.409 mudas de árvore na bacia do Rio 

Guandu, uma quantidade equivalente a 28 campos do Maracanã.29 

 

Rock In Rio 2017 

Em contrapartida, no ano de 2017, o conceito criativo para a comunicação da ‘cidade do 

rock’ sofreu mudanças importantes em seu jeito de se comunicar. Nesta edição, o festival teve seu 

foco em maior quantidade no âmbito emocional e teve seu interesse voltado à experiências vividas 

pelo público, o que gera uma repercussão orgânica sobre o evento entre as pessoas. Tal mudança 

ocorreu a partir do momento em que o festival percebeu que a concorrência estava mais forte por 

conta daquilo que estava faltando no Rock In Rio, uma vez que o mesmo já tem tudo o que é necessário 

para destacar-se, já que é o maior festival de música do mundo dos últimos tempos. Esta edição da 

cidade do rock foi realizada entre os dias 15 e 24 de setembro de daquele ano e foi considerada a 

possível última edição do festival no Brasil por seu fundador, Roberto Medina. 

                                                           
27 Line-up: Lista de artistas que irão se apresentar no festival.  
28 Trending topics: Expressão utilizada para calcular a popularidade do assunto no Twitter.  
29 https://www.youtube.com/watch?v=bpVnbEe3JCo (Retirado do YOUTUBE. Rock In Rio - Comercial Rock In Rio 

2015. Canal Lucas Domingos, acessado em 24/08/2018 às 15:48)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bpVnbEe3JCo
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O público atendido no ano de 2017 foi de 85 mil pessoas por dia em um espaço de 300 

mil metros quadrados para a realização do evento, totalizando uma média de 600 mil pessoas nos 9 

dias de Rock In Rio. 30 

Nota-se que as marcas patrocinadoras produziram campanhas publicitárias aderindo as 

características do próprio festival e suas respectivas identidades, o que não é tão comum em outros 

eventos e fica ainda mais evidente o que já se se percebeu nas edições anteriores, a exceção de 2011: 

pouca comunicação do próprio festival contando com a publicidade feita pelos patrocinadores. 

 

                   Figura 2 

 

ANÁLISE DOS PATROCINADORES 

O Rock in Rio é um evento mundialmente conhecido. No Brasil, algumas marcas o veem 

como uma sólida plataforma de comunicação e uma oportunidade de maior exposição e alcance, 

através de: brinquedos, stands, palcos, brindes, promoções entre diversas outras atrações 

proporcionadas por seus patrocinadores, que são os grandes responsáveis por manterem durante 

tantos anos um festival tão conhecido como o Rock in Rio. Além de realizarem essa interação com o 

público as empresas patrocinadoras oficiais realizam campanhas publicitárias relacionadas ao evento.  

 

Figura 3                                                 

                                                           
30 <https://www.youtube.com/watch?v=Sx8otXj24eY> (Retirado do YOUTUBE. Rock In Rio - Comercial Rock In Rio. Canal 

Comerciais na TV, acessado em 24/08/2018 às 15:49) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx8otXj24eY
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Algumas empresas multinacionais são patrocinadoras de edições passadas do Rock in Rio. 

Um exemplo presente no festival desde 2011, é a Heineken (responsável pela tirolesa presente na 

Cidade do Rock na edição de 2017), na última edição destinou 25% do seu investimento em marketing 

para o evento, a empresa considera o Rock in Rio um evento com a mesma importância da Champions 

League. “Foi uma decisão arriscada, mas hoje temos certeza de que foi a melhor aposta que 

poderíamos ter feito. A Heineken era nova no mercado e, naquele momento, o Rock in Rio significava 

quase todo o investimento”. 31 A Coca-Cola também fez parte do evento em 2017, a ideia da marca foi 

de colocar os fãs no centro de tudo, criando conexões entre eles e os ídolos. Além de fornecer durante 

os dias do festival copos colecionáveis nos ritmos de pop, rock e eletrônico. “A Coca está no Rock in 

Rio por ele ser um festival muito representativo, um dos mais organizados, e um dos maiores do 

mundo” Afirma Luciano Lucas, gerente de experiência .32 

Na edição de 2015, temos como exemplo, a Pepsi, que não é uma patrocinadora oficial 

do festival, mas realizou uma ativação dentro do Rock in Rio, com o intuito de levar experiências 

inovadoras e surpreendentes para o público. A empresa criou um palco karaokê com o formato de 

uma lata de refrigerante. O público poderia subir ao palco e cantar junto com bandas formadas por 

músicos profissionais. 

Na lembrança da última edição, estiveram presentes no evento marcas como: Sony Music, 

Coca-Cola, Heineken, Ipiranga, Itaú, Nissin, Sky, Cisco/NBA, Doritos, Sempre Livre, Oi, Habib's, 

Maybelline NY, Leader, Sadia, Colgate, Microsoft e Intel.  

 

ANÁLISE DO CONCORRENTES 

Ao analisarmos os concorrentes do Rock In Rio, Lollapalooza, Tomorrowland e 

Coala Festival, percebe-se um mercado que começa a ser explorado no Brasil. Dados da 16ª 

edição da pesquisa Entertainment and Media Outlook da PwC comprovam que o Brasil é o 

segundo maior mercado de música ao vivo na América Latina, depois do México. “O 

crescimento desse mercado é impulsionado pela realização de megaeventos como a Copa do 

Mundo, Olimpíadas, e a consolidação de uma agenda de festivais nos últimos anos. O país 

                                                           
31 (BRANDÃO, Vanessa. Não é só mais um patrocínio: Rock in Rio reforça conexão da Heineken com a música. 

ADNews, acessado em 15/08/2018 às 19:48)  

 
32 (LUCAS, Luciano. Marcas disputam atenção do público no Rock in Rio. G1.com/Economia, acessado em 

15/08/2018 às 19:56) 
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entrou na rota dos principais festivais do mundo”, explica Gardênia Rogatto, gerente sênior da 

PwC Brasil e especialista em Mídia e Entretenimento. 

 

Lollapalooza 

Lollapalooza é um exemplo de sucesso. Com a vinda para o Brasil em 2011, é um 

dos festivais mais conhecidos para o público-alvo dos gêneros como rock alternativo, heavy 

metal, punk rock e grunge.  

Lollapalooza movimenta o mercado de São Paulo. Na edição de 2017, gerou um 

impacto de mais de R$ 93 milhões na economia da cidade, com gastos em hospedagem, 

alimentação e transporte, além de possibilitar o surgimento de vagas formais e temporárias. E 

a presença de 47 artistas, incluindo tanto internacionais como brasileiros, que são sucesso 

mundo afora, atraíram mais de 190 mil pessoas. 

Grandes marcas disputam para chamar a atenção desse público, em 2017 o evento 

contava com apenas três patrocinadores (Skol, Chevrolet e AXE) e um apoiador (Fusion Energy 

Drink), já na edição deste ano, o número de patrocinadores quase triplicou. Contando com oito 

patrocinadores (Bradesco, Next, Budweiser, AXE, Chevrolet, Doritos, Petrobras e o Governo 

Federal) e três apoiadores (Fusion Energy Drink, Sky e Samsung). 

Desde a primeira edição, a preocupação sempre foi em mesclar a música com outras 

ações, como artistas de circo, tatuadores e espaços para leituras. 

Sua comunicação é sempre marcada por peças psicodélicas evidenciando a busca 

por experiências. 

 

Figura 4 
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Tomorrowland 

Os festivais internacionais como Tomorrowland, enxergam o Brasil como uma 

porta de entrada para alcançar e abranger ainda mais seu público. A sua primeira edição em Itu, 

São Paulo em 2015, com mais de 180 mil pessoas e 187 DJs, foi um grande sucesso entre os 

jovens. Mais do que um festival de música eletrônica, o principal objetivo é criar um dia 

inesquecível para seu público.  

Pelo impacto causado em uma geração de fãs da música eletrônica, podemos 

comparar a edição 2016 da Tomorrowland no Brasil, com a primeira edição do Rock In Rio, 

em 1985 no Rio de Janeiro. As 178 atrações de 19 países atraíram mais de 190 mil pessoas do 

mundo todo. 

A decoração do evento não é apenas uma decoração, mas sim uma história que é 

contada através dos palcos. O palco Mainstage, com o tema “The Key to Happiness”, foi o 

maior já montado na história dos festivais no Brasil, com 120 metros de largura por 42 de altura. 

Suas peças são psicodélicas e com imagens excêntricas, também ressaltando a 

busca por experiências. 

 

Figura 5 

 

Coala Festival 

Com data marcada para 1 de setembro de 2018, o festival nacional Coala Festival, 

quer estimular a troca de ideias e repertórios entre seu público. Com expectativa de receber 12 

mil pessoas na próxima edição, já virou alvo de grandes marcas como Spotify e Skol, que já 

patrocina o evento pela terceira vez. “É o espaço perfeito para se conectar e estimular a 

convivência entre pessoas de diferentes estilos, idades e opiniões”, declara Adriana Molari, 

gerente de marketing de Skol. A procura por esses shows e festivais vem crescendo no Brasil e 
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o diferencial desses concorrentes é proporcionar experiências de vida para quem frequenta esses 

eventos.33 

 

Figura 6 

Ao analisar as peças do festival Coala, percebe-se uma unidade de comunicação, inspirada 

na cultura gamer e utilizando o coala com “garoto propaganda”. 

 

RESULTADOS - PROPOSTA PARA NOVA EDIÇÃO 

Uma das fases do trabalho foi definir uma campanha para a próxima edição do Rock in 

Rio, e para isso buscou-se entender o que é um evento desse porte, como seus patrocinadores 

participam e tudo que está agregado a ele. Para a edição de 2019 foi utilizado a técnica da tríade 

criativa para chegar ao conceito da próxima campanha.  

Como já citado, a técnica da tríade é formada por três fases: a primeira é o diferencial, 

onde definimos o que a marca ou o evento Rock in Rio se destaca em relação aos outros. A segunda é 

a afirmação básica que transformamos o diferencial em um benefício, a diferença do Rock in Rio é ter 

um grande histórico de edições e ser um festival que entrega experiências únicas, e com isso, chega à 

sua afirmação básica de reunir pessoas não só para emocionar, mas também, impactar a vida do 

público, trazendo experiências e memórias, criando histórias. Após essas duas etapas chegamos ao 

conceito criativo, onde colocamos significado emocional ao racional, traduzindo tudo em uma frase ou 

slogan que possa comunicar o diferencial e impactar o público, então chegou-se ao conceito: “Viva a 

Experiência.”. Chegou-se à uma prancha conceito seguindo a ideia de usar grandes quadros e obras de 

                                                           
33 (JULIO, Karina. Coala Festival se inspira em cultura gamer. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/08/03/coala-festival-se-inspira-em-cultura-

gamer.html, acessado em 06/08/2018 às 18:00). 

 



694 

 

arte reconhecidas mundialmente e as readaptando para uma versão rock, isso traria a imagem de quão 

diferente e surpreendente pode ser a experiência de presenciar e viver um Rock in Rio. 

 

  Figura 7 

Com o conceito criativo definido seguiu-se para as peças publicitárias, onde divulgar e 

como usar o conceito para divulgar. Concluímos que com o conceito “Viva a experiência”, poderíamos 

usar uma ideia diferente para retratar a experiência do festival, afinal o Rock in Rio traz experiências 

únicas. As peças seguiram a mesma identidade visual em cada adaptação e seriam usadas em meios 

impressos, redes sociais, internet e mobiliário urbano.  

 

Figura 8 

O padrão verbal e visual segue o mesmo em todos os meios de comunicação, 

independentemente do meio que o público recebesse uma mensagem do Rock in Rio, ele logo 

reconheceria a identidade das peças que, além do conceito das obras, era mantido um padrão de cores 

para os textos e imagens. 

 

Figura 9 
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Por fim, criamos uma ação de live marketing, onde pessoas se fantasiam como 

personagens de grandes obras e desfilam pela Avenida Paulista em um domingo, ao som de bandas 

que participarão do evento. As pessoas poderiam presenciar e ver de perto a identidade usada nas 

peças da campanha e entender melhor o conceito de viver a experiência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou considerar a comunicação da edição 

de 2011 a mais enfática do Rock In Rio por conter peças que marcam a volta triunfante do festival para 

o Brasil, enaltecendo sua grandeza. 

Já as edições de 2013 e 2015, tiveram uma campanha publicitária com poucas peças, 

contando com a publicidade e comunicação dos patrocinadores que faziam questão de dizer que 

estavam no evento, efeito da magnitude do festival. 

Comparando-o com os demais eventos, verificou-se que a vinda dos concorrentes 

para o Brasil se tornou uma grande ameaça para a Cidade do Rock, uma vez que eles, direta e 

indiretamente, focam muito em trazer experiências para o público alvo. 

Ao estudar os patrocinadores do festival, percebe-se que o evento mudou e se tornou 

um “parque de diversão”, dando espaço para as marcas patrocinadoras entrarem no clima da 

festa e proporcionarem uma experiência divertida e diferente. 

Com a entrada no Brasil de novos concorrentes no cenário de eventos musicais, o Rock In 

Rio realizou uma revisão de sua comunicação. O problema detectado foi que, com a entrada de outros 

festivais no mercado, o pensamento de ‘viver experiências’ teria que ser cada vez mais exaltado pela 

cidade do rock, o que ainda não era feito.  

Em 2017, a edição mais recente, priorizou-se cada vez mais a experiência. Tal afirmação 

consiste no fato de que o público jovem, frequentador desse tipo de evento, está cada vez mais à 

procura daquilo que tem uma evidência crescente ao passar do tempo: experiências únicas. 
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Orientador: Thiago Mori Leite 

 

 

RESUMO 

 
A seguinte pesquisa trata da interferência e influência das cores vermelho, amarelo e roxo no 

subconsciente dos telespectadores, quando em contato com o longa-metragem “Pulp Fiction”, 

de Quentin Tarantino. O estudo foi realizado com base no livro “If it´s Purple, Someone´s 

Gonna Die”, explicando como esses mecanismos visuais intervêm no comportamento e 

reação do público, assim como ditam o andamento das cenas e sinais de possíveis ocorrências 

no enredo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pulp Fiction; Quentin Tarantino; Cinema; Teoria das cores; Amarelo; 

Vermelho; Roxo; Atenção; Violência; Morte. 

 

Introdução  

Tudo se inicia com base no estudo da psicologia das cores. Cada cor, quando posta em 

determinado cenário, desperta em nós, de forma inconsciente, uma reação específica. Isso 

ocorre devido a estímulos visuais que, quando interpretados, nos causam comportamentos e 

sensações diversas. 

No caso de Pulp Fiction, no enredo de Quentin Tarantino, temos três histórias paralelas, que se 

convergem em uma trama bem-humorada e sangrenta. 

Em meio a inúmeros protagonistas, o diretor faz um prelúdio da morte de Vincent Vega ao 

longo do filme, desta forma, escolhemos o personagem para protagonizar a análise. 

 

Justificativa  

Observa-se o uso predominante das cores vermelho, amarelo e roxo. Realizamos tal pesquisa e 

análise aprofundada, pois, diferente do que muitos pensam, a presença dessas cores no filme 

Pulp Fiction não é mera coincidência. O diretor, Quentin Tarantino, utilizou, em resumo, 

vermelho para simbolizar a raiva dos personagens e a violência presente na trama; o amarelo 

para prender a atenção do espectador em determinadas cenas e o roxo para anunciar um prelúdio 
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de morte. Dessa forma, o estudo seguiu com base no material de aulas e de livros de psicologia 

das cores. 

 

Objetivo 

A proposta principal é comprovar que, quando se trata de uma produção audiovisual de 

qualidade, nada presente nas cenas é por acaso: desde um mísero objeto em terceiro plano, à 

disposição da iluminação no cenário ou até mesmo intrínseco aos diálogos. 

Métodos 

Para avaliar a influência dos aspectos semióticos da imagem presentes nas cenas do longa-

metragem, utilizamos: o estudo da teoria das cores através do livro “If It’s Purple, Someone’s 

Gonna Die”; os efeitos gerados e as reações das pessoas quando submetidas às cores em 

determinadas cenas; palestras realizadas no Congresso Nacional de Cinema, por Fernando 

Imperator; conhecimento prévio das técnicas audiovisuais a respeito do diretor e roteirista, 

Quentin Tarantino; material de estudo das aulas de Audiovisual, ministradas pelos docentes 

Thiago Mori Leite e Fernando Salinas. 

 

 

 

Resultados  

A partir do estudo semiótico das cores e da projeção de tais conceitos no cenário de Pulp 

Fiction, o mais importante é entender que cor é sentimento, ou seja, as formas como o corpo 

reage a diferentes iluminações não podem ser controladas. Sabendo disso, através da técnica 

audiovisual, vários diretores fazem uso da linguagem cinematográfica para instigar o 

espectador a mergulhar no enredo e se envolver pela narrativa por completo. 

As cores principais que contornam a morte de Vincent Vega são: vermelho, amarelo e roxo. 

Toda vez que Butch Colidge, o assassino de Vincent Vega, divide cena com ele, há a 

predominância da cor vermelha, assim como em momentos antes de sua morte.  

De acordo com o livro If It’s Purple, Someone’s Gonna Die (2005), o vermelho nos afeta pré-

verbalmente, gerando uma resposta fora de nosso controle.  
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O vermelho está associado a todas as emoções "quentes", como a agressão, luxúria e 

ansiedade, o que podemos perceber em todas as cenas de tensão entre Vincent Vega e Butch 

Coolidge.  

A autora do livro, Patti Bellantoni (2005,p.54) comenta: 

Em todos os anos das minhas experiências com cores, nunca vi uma cor 

afetar as pessoas tão fisicamente. O suor muitas vezes escorria nos rostos dos 

participantes e eles ficavam cada vez mais barulhentos e agitados conforme a 

experiência avançava. 

 

Para reforçar subjetivamente que a morte de Vincent Vega está próxima, o diretor posiciona o 

personagem à frente de um objeto roxo preso na parede, enquanto Vincent reclama de alguém 

que havia riscado seu carro e, dessa forma, deveria ser punido. O roxo se associa ao místico e 

ao não corpóreo. Se algum elemento em cena possuir a cor roxa, é sinal de que algum 

personagem está prestes a morrer. Além disso, pode prenunciar também que algo vai morrer, 

não uma morte literal de uma pessoa. Afirma a autora: 

Eu havia antecipado uma interpretação real do roxo, mas, curiosamente, as 

interpretações de uma conexão real com a cor eram superadas em número 

pelo místico, espiritual e paranormal em aproximadamente dez para um. 
(IDEM,p.60).  

 

Já no caso do amarelo, trata-se de uma cor visualmente agressiva. Parece vir em nossa direção 

de forma que, em nossa consciência, o construímos como uma cor de advertência. 

Assim, observa-se que na cena em que Butch (assassino) está prestes a matar Veja, a presença 

de elementos no cenário predominantemente amarelos, caracterizando a reação impulsiva do 

personagem e a sensação de desconforto no público, propondo que algo está errado. Isso 

ocorre, pois o amarelo é o ladrão de cena, sempre clamando por atenção.  

A autora também acrescenta que as pessoas acreditam que o amarelo é leve e ensolarado e vai 

animá-las, quando na verdade cria ansiedade e nos deixa mais estressados. Além disso, nos 

tornamos mais aptos a perder a paciência. 

Considerações finais 

Após estudar e analisar a fundo a teoria semiótica das cores e relacioná-las ao ambiente 

cinematográfico de Pulp Fiction, concluímos que além da presença das cores serem 

https://www.google.com/search?q=if+it%27s+purple,+someone%27s+gonna+die+patti+bellantoni&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDYuTLYsU0Kwc7VkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwDPJVv2OAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjpoMbF35XdAhWDkpAKHRplB_4QmxMoATAPegQICRAf
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imprescindível para envolver o espectador no clima da narrativa, através da combinação de 

sensações e sentimentos.  

Apesar da presença das cores serem importantes nos filmes, muitos diretores conseguiram 

passar sensações equivalentes em longas preto e branco. Atualmente, após o estudo dos efeitos 

que causam na psique humana, os cineastas utilizam a seu favor para criar o ambiente correto 

na composição da mise-en-scene de cada obra. 

Em Pulp Fiction, o diretor mostrou o domínio da linguagem cinematográfica de forma perfeita, 

fazendo com que cada objeto em cena tenha sua importância na obra, como um todo. Por ser 

um filme que se constrói acerca das dualidades presentes na sociedade, trazendo cenas de 

romance, humor, violência e drogas, o longa faz o mesmo quanto às técnicas empregadas pelo 

diretor, sejam elas de iluminação, composição de cena, enquadramentos, movimentos de 

câmera, como também no contraste de cores.   
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“TENDÊNCIAS NA EDUCAÇÃO CORPORATIVA BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO SISTEMA DE 

CAPACITAÇÃO REMOTA DO ITAÚ UNICLASS DIGITAL” 
Luan Gomes Ferreira 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Gondo Macedo 

Resumo 

    Atualmente, a digitalização dos meios vem crescendo de forma representativa em várias 

vertentes da rotina profissional, seja por troca de e-mails; uso de novos aplicativos; plataformas; 

redes sociais; videoconferências ou até mesmo por treinamentos remotos. A autocapacitação 

está sendo cada vez mais presente dentro das corporações, porque ajudam os colaboradores a 

trilharem uma carreira de forma estruturada, tanto tecnicamente, quanto comportamental. O 

objetivo do artigo é trazer uma análise sucinta do cenário de educação corporativa do Itaú 

Uniclass Digital, o banco líder da América Latina que vem revolucionando os seus meios com 

as tendências digitais com seus clientes e colaboradores. 

  

Palavras chave 

Educação; Comunicação; Corporativa; Capacitação; Remota.  

 

Introdução 

A educação corporativa no Brasil 

A educação corporativa na era pós-digital é um feito dos principais players do mercado que foi 

desenvolvido como ferramenta para alavancar resultados de funcionários de suas empresas por 

meio da extensão de seus conhecimentos e boas práticas profissionais. 

No Brasil, existem diversos problemas na área da educação, desde os mais básicos como: 

estudantes sem saber ler e escrever, até os mais críticos, como não terem um desenvolvimento 

de capacidades políticas e funcionários da educação sem receber salários dentro do prazo. 

Todos esses males causam reflexo na educação, pois geram um sentimento de desmotivação no 

corpo docente como um todo, afetando diretamente a qualidade do ensino prestado. 

Após a saída da escola, o desenvolvimento das pessoas que de primeira instancia já era muito 

precário, precisa continuar em outro cenário: dentro do mercado de trabalho. Com uma taxa de 

desemprego de aproximadamente 12,2% no país conforme matéria da coluna de economia do 
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site G1, o mercado de trabalho propõe vagas cada vez mais acirradas e que necessitam de uma 

bagagem de conhecimento maior e melhor estruturada. 

Observando este cenário, as grandes empresas entenderam que se faz necessário construir uma 

trilha continua na educação, até mesmo para que os colaboradores contratados consigam obter 

um desempenho alavancado. Algumas empresas benckmarks em educação corporativa nos dias 

atuais e que desenvolveram um modelo de universidades corporativas são: EY (Ernest Young), 

Google, Santander e Banco do Brasil.  

O crescimento do mercado financeiro e o reaquecimento do cenário econômico brasileiro traz 

consigo infinitas possibilidades, entre elas a capacitação dos colaboradores do segmento para 

que aproveitem o momento de nova prospecção de clientes com qualidade, eficiência e técnica 

de vendas.  

Com a nova tendência de comportamento de consumo digital, clientes de diversos segmentos 

mercadológicos buscam pelo autoatendimento e digitalização dos processos, acompanhando as 

influências das gerações X e Y que estão em constante crescente na participação econômica 

não somente do país, mas também a nível mundial.  

Acompanhando essas tendências, os bancos brasileiros começaram a se digitalizar, para que 

desta forma conversem melhor com seus clientes que já buscam por processos digitais. Trata-

se de uma verdadeira transformação digital, que em ambiente corporativo precisa fluir de dentro 

para fora, enraizando essa tendência na própria essência do negócio.  

Tendo em vista a importância dos três pilares: educação corporativa, aquecimento da cultura 

nacional e transformação digital, será discutido neste artigo as melhores tendências digitais em 

educação corporativa no cenário brasileiro, a fim de construir e aprimorar conhecimentos 

técnicos dentro das tendências que estão sendo debulhadas por influências das novas gerações 

e a forma que a comunicação contribui para uma dinâmica de aprendizagem efetiva.  

Neste artigo será abordado o tema de capacitação remota dentro do Uniclass Digital, através de 

uma análise realizada por pesquisas que envolvem cenários distintos, mas que se correlacionam 

entre si: economia, digitalização dos meios e educação corporativa. 

 

 

O aquecimento da economia brasileira pós crise 
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Em dezembro de 2008 o Brasil começou a demonstrar alguns sinais da crise financeira que 

estava por vir. Somente naquele mês, 655 mil pessoas foram demitidas do mercado formal, o 

que trouxe muitos lares e famílias a decadência financeira.  

Segundo o site PasseiWeb, este foi o pior cenário de desemprego desde 1999. O pesquisador 

Marcelo Neri na Fundação Getúlio Vargas (FGV) afirma que a crise afetou principalmente os 

trabalhadores com maiores salários “A crise certamente foi pior para os ricos”, diz. De acordo 

com publicação do site, Neri avaliou os setores mais afetados e entre eles estavam: mercado 

financeiro e o de indústria de exportação, pois são os setores que geralmente remuneram seus 

funcionários acima da média do mercado. 

Além do índice crescente de desemprego no país, a crise trouxe inúmeros outros reflexos, e 

entre eles estão: desigualdade e renda; contas para o governo, aumento dos juros e retração no 

comércio exterior. 

Com a crise e o desemprego aumentando, as empresas passaram a demitir funcionários, e como 

por falta de alternativas e recursos financeiros dado a falta de apoio do governo, passaram a 

contratar funcionários para realizar as mesmas funções, porém com um salário menor. 

No entanto, para o governo, a crise trouxe um arsenal de contas, pois para manter a economia 

aquecida, o governo precisou reduzir o IPI dos carros, o que tinha como consequência uma 

diminuição do fluxo de caixa da indústria automotiva. De acordo com o Banco Central, a dívida 

do país chegou a bater a casa dos 44,1% do PIB, o que é um fator alarmante de que o país não 

ia bem. 

Além disso, no cenário de exportações internacionais, com a quebra do banco Lehman Brothers 

acertou em cheio a oferta do crédito internacional. Desta forma, as empresas nacionais 

exportadoras passaram a enfrentar dificuldades para encontrar financiamento no exterior. A 

crise definitivamente diminuiu o volume de vendas e mudou o perfil dos produtos exportados, 

pois os produtos industrializados perderam espaço no mercado e os produtos mais básicos 

conseguirem sobreviver (commodities). 

Agora com o país oxigenando, especialistas possuem uma visão otimista de maior estabilidade 

economia dentro do país. O consumo desta vez depende de três cenários: emprego, renda e grau 

de endividamento/inadimplência para determinação do apetite para crédito. “Essa recuperação 

vai acontecer com mais força para as famílias do que para as empresas que sofreram mais com 

a inadimplência durante a crise. Em compensação, a queda dos juros vai ajudar primeiro as 
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empresas porque os financiamentos são indexados ao CDI, que é próximo da Selic. Elas 

também têm capacidade ociosa, ou seja, não precisam investir tão cedo [...]. É positivo se for 

comparado ao que vivemos nos últimos anos. O PIB agora responde mais rápido, a inflação 

está baixa, as contas externas equilibradas, o desemprego está caindo, os juros também. Então, 

é bastante positivo e o consumo das famílias que vai puxar o resto. Vamos viver um cenário de 

‘feel good’, com as pessoas mais felizes porque estão comprando, reconquistando o que 

perderam com a crise” (CASTELLAR, 2017) 

Comunicação Empresarial 

A comunicação empresarial é uma ferramenta eficiente e muito utilizada pelas corporações de 

todos os portes para alcançar objetivos como o aumento da credibilidade, melhoria da imagem 

da empresa e resultados de crescimento nos lucros. 

As empresas do século XXI vão muito além do que simples aglomerados de pessoas buscando 

lucros e realizações através de uma atividade. Hoje, elas são semelhantes a um organismo vivo, 

que é formado por inúmeras partes diferentes e interdependentes, mas que ao mesmo tempo 

trabalham em conjunto. Neste contexto da era pós-digital a comunicação empresarial é de uma 

importância escalável. “À primeira vista pode parecer óbvio insistir no tema, já que, seja para 

gestão do conhecimento, seja para qualquer outro processo organizacional, a Comunicação 

Empresarial é, em tese, absolutamente importante. Na verdade, não se pode imaginar um 

processo que efetivamente funcione em uma organização sem que a vertente comunicacional 

esteja presente. As pessoas precisam conversar, as informações e os conhecimentos precisam 

fluir e toda decisão está respaldada num processo de interação. Mas, muitas vezes, o que parece 

simples encerra inúmeras dificuldades e desafios.” (BUENO, 2007, p.93) 

Com a globalização e a popularização do acesso à Internet no Brasil, as pessoas passaram a 

valorizar a comunicação digital, principalmente nas redes sociais. Por isso, as empresas não 

podem mais manter um relacionamento distante com seus colaboradores e o público externo, 

sendo praticamente obrigadas a se recriarem quanto ao formato de suas comunicações, 

deixando-os o mais aderente possível a realidade de seus colaboradores. Algumas empresas já 

produzem comunicações internas nos formatos de TV, rádio, revista, e-mail marketing, vídeos 

e plataformas de intranet.  

“Em nossas rotinas organizacionais temos assistido gradativa, mas aceleradamente, a uma 

simbiose dos fluxos de informação e dos processos de comunicação, fazendo-se deles um dos 

componentes mais estratégicos dos ambientes corporativos. Cada vez mais, a informação como 
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matéria-prima da comunicação se constitui em um único sistema, digitalizando o intangível, 

que surgem diante das telas nas redes de computadores e dos dispositivos móveis de uma 

organização, sem restrições de fronteiras, de geografias e de culturas.” (Kunsch, 2009, p. 318) 

Para um funcionamento efetivo das corporações, tanto em aspectos operacionais, quanto nos 

cenários de clima corporativos, a comunicação empresarial é essencial. Ela garantirá que os 

colaboradores dessas corporações trabalhem de forma conjunta e sempre alinhada aos objetivos 

da empresa. Além disso, os esforços de comunicação fazem com que seus colaboradores se 

sintam parte da empresa, o que traz como consequência um aumento na produtividade, 

desempenho, inovação e branding, desenvolvendo verdadeiros defensores de sua marca.  

Diferentemente do que muitos pensam, a comunicação empresarial não é uma estratégia de 

manipulação das empresas para favorecer sua imagem ou até mesmo espalhar coisas positivas 

e omitir coisas ruins delas. É uma ferramenta ampla que se relaciona diretamente com a 

sobrevivência e manutenção da empresa, de forma externa e interna, de forma integrada, unindo 

todas as forças da comunicação a fim de se alcançar um objetivo comum estipulado pelas 

organizações. 

“Levando ao pé da letra, a comunicação integrada significa não apenas que as atividades de 

comunicação estão articuladas, mas que elas se integram num processo de gestão, de 

planejamento, de marketing, e que obedecem uma política de diretrizes comuns.” (BUENO, 

2017, p. 97) 

A crescente digitalização das Fintechs e do Itaú Uniclass Digital 

Com a entrada de novas tecnologias, e com a digitalização dos consumidores, vários mercados 

entraram na tendência da era pós-digital, onde as pessoas usam o celular praticamente como 

extensão de suas mãos, cada vez mais conectadas e buscando pela mobilidade. Com o mercado 

financeiro, a tendência digital não passou despercebida, muito pelo contrário, cresce em 

constante alavanca em números concentrando ainda mais a autonomia dos consumidores em 

optarem por um serviço e outro, sem ter que sair de casa. 

Segundo o site Valor, o movimento das startups de tecnologia financeira, ou seja, as fintechs 

crescem e amadurecem no Brasil. Em 2017 teve um crescimento de aproximadamente 36%, de 

acordo com os dados do FintechLab.  
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Seguindo este movimento, o Itaú Unibanco criou o Itaú Uniclass Digital, que tem como objetivo 

facilitar o relacionamento de quem prefere se relacionar com o banco de forma digital, pelo 

celular ou pela internet.  

O Uniclass é um segmento diferenciado do banco, onde os clientes precisam apresentar uma 

renda de aproximadamente 5 mil reais, ou possuir investimentos de no mínimo 50 mil. Os 

clientes digitais são aqueles que preferem ser atendidos de forma remota, sem sair de casa e 

com maior mobilidade. 

“Quem não tem a capacidade de dedicar certo tempo para analisar o hoje e tentar prever para 

onde está indo o seu mercado, o que fazem os seus concorrentes e quais são os anseios do 

consumidor, corre um grave risco de ser mais um case de fracasso.” (LONGO, 2014, p. 38) 

Hoje o segmento Uniclass Digital oferece um atendimento para esses clientes que funciona de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, com gerentes e especialistas de investimentos disponíveis 

para atender as necessidades dos clientes onde quer que eles estejam.   Segundo o site do banco 

Itaú, os clientes podem ser atendidos por videoconferências, internet, e-mail, telefone direto, 

SMS. “Atender aos clientes cada dia melhor que antes (nem sempre é possível, mas é uma meta 

boa para inspirar outras, e virá delas o sucesso da loja).” (PREDEBON, 2005, p. 129) 

 

Em sua campanha de 2016, o banco mostra em um comercial especificamente como funciona 

a dinâmica de atendimento dentro do segmento digital.  

 

O comercial apresenta quatro tipos de clientes, onde o banco conseguirá atende-lo onde quer 

que ele esteja, sem ele precisar sair de casa e por todos os canais digitais que ele precisar. 
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Apesar do Itaú Unibanco não ser um banco exclusivamente digital, existem alguns players no 

mercado que podem ser considerados concorrentes, como por exemplo: NuConta, Next, 

Banco Neon e Banco Original. 

Percebe-se que o Itaú está seguindo a tendência digital, mas dado a sua participação de mercado, 

essa transição está sendo feita aos poucos. De acordo com o site G1, o Itaú Unibanco teve um 

crescimento em seus lucros representativo, um crescente de 10% quando comparada a 2017, 

atingindo R$ 27 bilhões. “Empresas de sucesso são aquelas com capacidade de desenvolver 

uma boa compreensão do suficientemente bom. Essa sabedoria se mostra necessária porque o 

mesmo remédio pode curar ou matar, tudo depende da dose. Gestão atual nada mais é que a 

capacidade de discernir sobre o que é suficientemente bom ou não. Se for além, perde 

oportunidades. Se ficar aquém, o fracasso é certo – exatamente como no ponto do risoto. 

Principalmente na era pós-digital quando a velocidade das mudanças é tão grande.” (LONGO, 

2014, p. 133) 

Em tempo, é perceptível o constante crescimento do mercado financeiro nos meios digitais. Em 

uma matéria publicada pelo G1, os consumidores preferem fazer 34% de suas ações financeiras 

em Mobile banking, 23% em Internet banking e apenas 8% em agências bancárias. O Itaú tende 

a se tornar cada vez mais digital, indo de encontro a tendência do mercado de forma positiva. 

“Por conta da facilidade, percepção de segurança e barateamento da tecnologia, cada vez mais 

clientes estão usando smartphones. Pagar um boleto no celular hoje é muito mais prático que 

na própria internet” (FOSSE, 2017) 

Entre os grandes bancos nacionais, ficam atrás do líder Itaú os seguintes players: Bradesco, 

Banco do Brasil e Santander. 

Prova deste crescimento se dá pelas premissas do banco, entre elas, algumas são: “só é bom pra 

gente, se for bom para o cliente”; “ética é inegociável” e “gente é tudo para a gente”. São 

reflexos da leitura dos cenários e mudanças atuais, trazidas por um mundo pós-digital. 

Conclusão 

Com todo o cenário atual de constantes mudanças no país, a necessidade dos colaboradores se 

manterem capacitados e atualizados de forma frequente é clara e objetiva. O novo mercado de 

trabalho exige qualificações e uma expertise que os profissionais atuantes na era pós-digital 

precisam desenvolver. 
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O ideal é fazer com que os colaboradores virem especialistas em todos os assuntos que forem 

trabalhar, mas que mantenham suas visões amplas interligando os pontos estratégicos dos 

negócios corporativos a fim de alavancar os resultados das empresas de forma integrada. "A 

ideia é que ele se torne uma autoridade no assunto, pois é assim que se consolidará como uma 

força dentro da empresa." (MOTA, 2017) 

Segundo pesquisa realizada pelo site G1, as empresas estão buscando funcionários com maior 

nível de escolaridade, e passaram a exigir conhecimentos diferenciados sobre informática que 

chegam a 40% Excel e 34% para Windows e Word para as vagas que disponibilizam. O inglês 

foi apontado como exigência em apenas 11% das vagas levantadas, em contrapartida, a 

experiência ainda conta muito na decisão de elencar os melhores colaboradores e se faz 

obrigatória em 19% das vagas. 

Partindo do pressuposto de que os colaboradores precisam se qualificar, e que as empresas 

buscam funcionários mais capacitados para exercer as atividades correlacionadas aos objetivos 

das corporações, é necessário capacitar os funcionários a fim de alavancar os resultados. 

Nem sempre é possível realizar treinamentos de forma presencial, pois em algumas 

organizações o número de funcionários é significativo por conta do porte da corporação. Nesses 

casos, e especificamente para um banco como o Itaú, o ideal é disponibilizar treinamentos de 

forma remota, que gerem resultados eficientes e que tenha um alto nível de alcance. 

Em tempos ociosos, é considerável a idéia de disponibilizar cursos que ajudem os colaboradores 

a focarem nos objetivos da empresa e que educam a orientar os clientes, uma vez que a empresa 

se encontra no segmento de varejo e atendimento ao cliente para que estejam prontos para não 

somente atender as demandas, mas surpreender as expectativas. 

 “Clientes compram bens e serviços para suprir necessidades específicas. Muitas vezes, as 

necessidades estão profundamente enraizadas no inconsciente das pessoas e podem se referir a 

questões existenciais e de identidade que subsistem há muito tempo. Quando sentem uma 

necessidade, as pessoas ficam motivadas a agir de modo a satisfazê-la.” (LOVELOCK, 2010, 

p. 33) 

“Deve-se dar atenção para detalhes como mão-de-obra ociosa, falta de processos ágeis e 

deficiências em detalhes nos mais diversos setores – tudo é desperdício. Concluindo, o lojista 

também deve usar a sua criatividade para ter uma loja trabalhando leve, enxuta, com uma 
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cultura de cuidado somado à eficiência, que deve ser transmitida a todos os funcionários.” 

(PREDEBON, 2005, p. 75) 

Em uma pesquisa realizada por quatro universidades norte-americanas publicou no jornal da 

Associação da Ciência Psicológica algumas estratégias de como absorver melhor o conteúdo, 

deixando o processo de aprendizagem ainda mais eficaz. 

O professor Jhon Dunlosky, do departamento de psicologia da Kent State University, envolveu 

no trabalho pesquisadores das universidades de Duke, Wisconsin-Madison e da Virgínia. 

Entre as técnicas mais eficazes obtidas como resultado desse estudo estavam: testes práticos e 

estudos distribuídos. De acordo com o estudo, a realização de testes práticos após a aplicação 

dos conteúdos teóricos traz maior eficiência no processo de aprendizagem, pois não tomam 

muito tempo e podem ser implementados depois de pouco treino. Além disso, distribuir os 

conteúdos foi identificado como melhor opção quando comparado a realizar um “mutirão de 

última hora”, pois os benefícios dos conteúdos distribuídos a longo prazo são bem maiores. 

Observando-se este cenário, é necessário atuar de forma interativa com os colaboradores, pois 

assim as empresas conseguem manter um diálogo mais concreto e eficiente com todo seu 

escopo de funcionários. Quanto mais interativa for a comunicação nesses casos, melhor ela será, 

pois acompanhará as tendências da era pós-digital e o uso das novas tecnologias. 

 “A possibilidade de realizar updates resolve a questão do good enough na medida em que 

qualquer equipamento atualizável vai estar as good as it gets naquele momento. Ou seja, sua 

performance sempre estará no ápice, e ele jamais passará muito tempo desatualizado em relação 

a outros modelos. Seu destino estará ligado à sua capacidade de armazenas novas informações 

e ser o melhor que puder ser ou, pelo menos, suficientemente bom para ser competitivo.” 

(LONGO, 2014, p. 133) 

Uma tendência tecnológica que está sendo bastante utilizada pelas empresas a nível mundial é 

a Gamificação, que nada mais é do que fazer a capacitação remota através de games interativos. 

O que era usado para diversão, agora contribui para as novas tendências educacionais, que 

levam como foco não somente transmitir o conteúdo, mas também em efetivar o aprendizado 

de maneira consistente, comprovado cientificamente. 

Além disso, usar esse método de capacitação remota é escalável, pois é possível capacitar 

diferentes perfis de colaboradores, fortificar a cultura da organização e expandir a presença da 

marca, principalmente nos meios digitais.  
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Com a entrada dessa tendência, as empresas de tecnologia estão sendo forçadas a produzirem 

ferramentas e recursos mais avançados e cada vez mais realistas. É uma oportunidade das 

necessidades técnicas serem sanadas, de transmitir os valores da empresa, motivar o espírito de 

liderança, comunicação e competitividade.  Tudo isso é possível em diversos meios eletrônicos: 

computadores, tablets, celulares, óculos de realidade virtual, etc.  

Contudo, conclui-se que um segmento digital precisa ser transformando com as novas 

tecnologias internamente, para que todo o conjunto da corporação seja digitalizado, tanto para 

clientes, quanto para os colaboradores e steakholders usando os recursos da comunicação 

corporativa e quebrando os ruídos das comunicações pré-históricas usadas em muitas outras 

organizações atualmente. 

“Não é fácil concluir que bem poucas organizações brasileiras assumem essas condições 

plenamente, o que nos autoriza a afirmar que estamos ainda mais distantes não apenas de uma 

comunicação estratégica, mas também de autênticos processos de gestão do conhecimento. 

Fica claro, ainda, que não é possível mergulharmos de cabeça na gestão de conhecimento sem 

que haja uma mudança cultural (que inclui a própria prática da Comunicação Empresarial) nas 

organizações. Para gerir e compartilhar conhecimentos, devemos adotar um novo paradigma 

para a Comunicação Empresarial. Esta que aí está, contaminada pelo autoritarismo, pela 

censura e autocensura, pela afronta contínua à ética e à cidadania, não dá conta dessa nova 

realidade.” (BUENO, 2007, p. 97) 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo estudar a variação linguística apresentada nas falas das 

personagens da Turma do Xaxado, a principal obra de Antonio Cedraz. O criador da Turma do 

Xaxado é um dos mais importantes produtores de quadrinhos da Região Nordeste do Brasil, 

sendo muito conhecido na Bahia. Para atingir o objetivo desta investigação, foi escolhido 1000 

tiras em quadrinhos (2012). Dentre os tipos de variação linguística, este artigo centra-se no 

exame das variações diatópica e diastrática. Em relação à pesquisa da variação diatópica, foram 

descritas e analisadas expressões regionais na expressão verbal das personagens Zé Pequeno, 

Tião e Genuíno Gabola. Quanto ao estudo da variação diastrática, foram considerados os modos 

de expressão de personagens de diferentes estratos sociais: Zé Pequeno (e Marieta), Tião, 

Genuíno Gabola (e Arturzinho). 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: sociolinguística; variação linguística; história em quadrinhos; Antonio 

Cedraz; Turma do Xaxado. 

 

 

Introdução 

 De modo geral, uma história em quadrinhos (HQ), desde sua idealização, pode ser uma 

representação daquilo que mais impressiona tanto seus criadores quanto seus leitores. A partir da 

origem das HQ, já é possível observar em seus enredos, por exemplo, a presença de ambientes, 

personagens do meio rural e tipos urbanos, com a finalidade de ressaltar aspectos característicos da 

sociedade. 

 Cada vez que os quadrinistas almejam revelar a realidade do mundo no qual vivem, dão vida a 

personagens que se relacionam, diretamente, com esse espaço exclusivo, podendo mostrar traços 

peculiares de suas localidades e dos grupos sociais aos quais pertencem. Dessa forma, 

[...] é através de uma grande diversidade de tipos trágicos, sentimentais e 

cômicos, divulgados por esses veículos [de comunicação], de figuras 

regionais ou urbanas (quase sempre muito falsas), que compõem a massa de 

personagens, incluída na programação de auditório ou nas novelas ultra-

românticas, nos filmes ou nas revistas em quadrinhos, que rádio, televisão, 

cinema e imprensa mostram variações de língua de toda ordem, 

identificações (quase sempre muito fáceis) entre tipos sociais e signos 

linguísticos, entre comportamentos individuais e estruturais específicas para 

representá-los. (PRETI, 2003, p. 21) 
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 É comum as HQ focalizarem personagens com características regionais. No caso específico do 

Brasil, pode-se dizer que o regionalismo acompanha a produção de quadrinhos desde seus primórdios. 

A primeira HQ brasileira, intitulada As Aventuras de Nhô-Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte 

(1869), de Angelo Agostini, mostrava as peripécias de um jovem caipira, ingênuo e rico, que, após ter 

se apaixonado por uma moça pobre, foi enviado pela família ao Rio de Janeiro, para que a agitação da 

então capital do Império o ajudasse a esquecer aquele amor. A segunda HQ, As Aventuras de Zé 

Caipora (1883), também de Agostini, desenrolava-se, exclusivamente, no espaço rural e retratava as 

proezas de um caçador e fazendeiro, que se envolvia em várias confusões pelas desconhecidas matas 

brasileiras do século XIX, sendo capturado por tribos indígenas, tendo que descer em despenhadeiros, 

enfrentando animais selvagens etc. 

 Na primeira metade do século XX, no Brasil, houve forte influência do rádio nos lares do país, 

fazendo com que o espaço comunicativo radiofônico tenha inspirado algumas das mais populares 

obras do quadrinho regionalista brasileiro, como: Jerônimo, o Herói do Sertão (1957), escrita pelo 

próprio roteirista da radionovela, Moysés Weltman, e Juvêncio, o Justiceiro do Sertão (1968), 

roteirizada pelo criador do programa de rádio, Reinaldo Santos. 

 Jayme Cortez, um dos maiores nomes dos quadrinhos no cenário mundial, arriscou-se, 

também, na produção regionalista, com a HQ Sérgio do Amazonas, apresentando as façanhas de um 

caçador na Região Norte do Brasil. A figura regional mais característica da Região Nordeste do país, o 

cangaceiro, estreou nas HQ de José Lanzellotti, na revista Aliança Juvenil (1954); já a figura do gaúcho, 

por sua vez, teve sua primeira aparição em Aba Larga (1962), de Getulio Delphim, que trazia um 

aventureiro pelos pampas do Rio Grande do Sul. 

 No que diz respeito às HQ infantis brasileiras, Ziraldo é um dos artistas que mais se destaca no 

tratamento de questões regionais, com a criação de A Turma do Pererê (1959), composta por uma 

plêiade de animais e figuras folclóricas ou pitorescas muito frequentes nas lendas e no imaginário 

cultural do interior dos estados da Região Sudeste do Brasil, que goza a vida em uma floresta brasileira 

fictícia, chamada Mata do Fundão. Pouco tempo depois da publicação de A Turma do Pererê, Mauricio 

de Sousa criou, provavelmente, a personagem regional mais conhecida dos nossos quadrinhos, Chico 

Bento (1961), um estereótipo de caipira que, a princípio, imitava o famoso Jeca Tatu (1914), 

introduzido na obra Urupês (1918), de Monteiro Lobato. Posteriormente, foi infantilizada e tornou-se 

uma das personagens mais queridas da Turma da Mônica (1959). Nessa mesma linha, desenvolve-se o 

trabalho de Antonio Cedraz, um dos mais importantes produtores de quadrinhos fora do eixo Rio-São 

Paulo, no entanto muito conhecido na Região Nordeste do país, principalmente, na Bahia. 
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 Justificam-se, assim, o interesse e a relevância desta pesquisa, especialmente, porque a Turma 

do Xaxado e seu criador são, praticamente, desconhecidos para a maioria dos brasileiros, embora 

sejam afamados no exterior. Além disso, confirmam a pertinência deste projeto: o fato de a Turma do 

Xaxado ter sido objeto de poucos estudos no Brasil; a importância das HQ no ambiente escolar e a 

valorização da produção de HQ em dimensão nacional e como forma de conhecimento das diferentes 

facetas que compõem a nossa identidade cultural. 

 Esta investigação visa à análise de expressões que denotem, em especial, variações 

linguísticas diatópica e diastrática apresentadas nas falas das personagens da Turma do Xaxado, 

no livro 1000 tiras em quadrinhos (2012). Para atingir os objetivos centrais deste estudo, 

recorre-se à teoria da variação linguística conforme apontadas por: Preti (2003), Mollica e 

Braga (2004), Bagno (2012) e Cezario e Votre (2012). Como apoio sociológico, recorre-se a 

Ribeiro (1995). 

 

5. Sobre Antonio Cedraz e a Turma do Xaxado 

 O criador da Turma do Xaxado, Antonio Luiz Ramos Cedraz, nasceu na fazenda Pau 

Ferro (município de Miguel Calmon), no interior da Bahia, em 4 de maio de 1945. Quando 

criança, morou em Itapeipú, onde vivenciou uma infância repleta de momentos ímpares que, 

anos depois, seriam retratados nas histórias da Turma do Xaxado, como recorda: 

[...] lembro-me bem de minha gostosa infância. Acordava, ia ajudar meu pai 

na labuta com o gado, voltava, ia para a escola e, após as aulas, ia me divertir 

naquelas brincadeiras que não existem mais. Andava a cavalo, tomava banho 

nas lagoas e depois apartava o gado para meu pai tirar leite na manhã seguinte. 

Estudava e trabalhava, não tinha esse negócio de que criança não podia 

trabalhar. Eu tinha minhas obrigações e responsabilidades e me divertia muito. 

(CEDRAZ, 2007) 

 

 Aos 10 anos, mudou-se para Jacobina, onde teve contato, pela primeira vez, com o 

cinema, as HQ e os livros. Transformado pela leitura, era fascinado pela Literatura de Cordel e 

identificava-se, acima de tudo, com as HQ das personagens Capitão Marvel, Fantasma, Super-

Homem e Tarzan, sendo, também, fã das revistas da linha Disney e da Turma da Mônica, as 

principais influenciadoras em seu traço inconfundível. Aos 15 anos, começou a desenhar, por 

casualidade, quando viu um amigo desenhando, tendo como referências grandes cartunistas da 

década de 1960: Edmundo Rodrigues, Flavio Colin, Gedeone Malagola, Isomar Guilherme, 

Jayme Cortez, Júlio Shimamoto, Mauricio de Sousa, Nico Rosso, Orlando Pizzi, Sérgio Lima, 

Waldyr Igayara de Souza, Ziraldo, entre outros. 
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 Formou-se no Magistério, o curso mais avançado que existia em Jacobina naquela 

época, e deslocou-se para Salvador, estudando, por 2 anos, Artes Plásticas, na Universidade 

Federal da Bahia. Entretanto, como já era casado e trabalhava em um banco, não tinha tempo 

para estudar e, em vista disso, não conseguiu concluir o Ensino Superior. 

 No decorrer de sua carreira, criou diversas personagens, dentre elas: os Guris, a Turma 

do Joinha, a Turma do Pipoca e a Turma do Xaxado, seu último trabalho, lançado em 1998. 

Por meio dos desenhos e das histórias da Turma do Xaxado, obteve reconhecimento 

profissional, ganhou prêmios significativos e recebeu homenagens em eventos brasileiros e 

estrangeiros. 

 Em 1989, conquistou o troféu como destaque no 2º Encontro Nacional de Histórias em 

Quadrinhos, em Araxá, Minas Gerais. Em 2002, com o Troféu Angelo Agostini, foi considerado 

“Mestre do Quadrinho Nacional”, título concedido pela Associação dos Quadrinhistas e 

Caricaturistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP). Recebeu, ainda, 6 vezes, o Troféu HQMIX 

(1999 - Melhor Álbum Infantil do Brasil; 2001 - Melhor Álbum Infantil do Brasil; 2002 - 

Melhor Revista em Quadrinhos Infantil do Brasil; 2003 - Melhor Revista em Quadrinhos 

Infantil do Brasil; 2005 - Melhor Álbum Infantil do Brasil e 2007 - Melhor Álbum Infantil do 

Brasil), o conceituado “Oscar” brasileiro das HQ, oferecido pela Associação dos Cartunistas do 

Brasil (ACB), com sede em São Paulo. Em 2015, foi homenageado na 9ª edição do Festival 

Internacional de Quadrinhos (FIQ!), realizado, bienalmente, em Belo Horizonte. 

 Em 2018, a exposição comemorativa 20 anos da Turma do Xaxado, em cartaz entre os 

dias 27 de maio a 30 de junho, na Galeria Pierre Verger e Sala Alexandre Robatto, em Salvador, 

reuniu suas obras, trouxe releituras de suas personagens e contou com uma feira de HQ, 

palestras, projeções de curtas da Turma do Xaxado e exibição de um documentário sobre 

autores nacionais, com a intenção de homenagear o Mestre e celebrar uma de suas obras mais 

famosas.  

 Cedraz faleceu em 11 de setembro de 2014, aos 69 anos, em Salvador, após 

complicações no tratamento contra um câncer de intestino, deixando sua esposa, Lucineide 

Cedraz, e 3 filhos, Carol, Cláudia e Clauzio. 

 As tiras de sua criação mais prestigiada, Turma do Xaxado, começaram a ser publicadas, 

2 vezes por semana, no suplemento A Tarde Municípios, do jornal A Tarde, e, em seguida, 

devido ao sucesso, passaram a ser divulgadas, todos os dias, no Caderno 2+, do mesmo jornal. 

Posteriormente, foram utilizadas, pelo Governo da Bahia, em campanhas de combate à dengue 

e reciclagem, junto com as crianças. Invadiram, também, jornais e revistas renomados no Brasil, 

em Angola, em Cuba, na França, em Portugal e livros didáticos das editoras Ática, FTD, 
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Moderna e Saraiva, distribuídos em alguns estados. Cedraz ilustrou, ainda, livros de Literatura 

Infantil e Juvenil para as editoras Bureau, Multipress, Paulinas, Santuário e Editora do Brasil. 

Já para a Editora Escala, apresentou mais de 35 revistas da Turma do Xaxado, todas de 

circulação nacional. Por intermédio da Editora e do Estúdio Cedraz, cujo foco era produzir 

animações e ilustrações para jornais e revistas, lançou mais de 20 publicações da Turma do 

Xaxado, muitas adotadas por colégios de várias partes do Brasil. 

 Outro aspecto relevante é que as HQ da Turma do Xaxado foram adaptadas para uma 

série de televisão, de 26 episódios, com duração, por volta, de um minuto cada, sendo 

considerada a “Primeira Série de Animação 100% Baiana”. Produzida pela Liberato Produções 

Culturais, a série, intitulada Turma do Xaxado, chegou às telas, em 31 de outubro de 2015, 

durante a programação da TVE Animadíssima. Para a trilha sonora desse trabalho em formato 

animado, a direção solicitou que fossem usados instrumentos tipicamente nordestinos, como: a 

sanfona 12 baixos e a viola machete, proveniente do Recôncavo Baiano. 

 Embora o Projeto Turma do Xaxado seja afamado no exterior e tenha recebido, em 

2003, apoio institucional da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura), por valorizar raízes culturais nordestinas, é, praticamente, desconhecido 

para a maioria dos brasileiros, como revela o trecho: 

[...] ainda que mostrando rara sensibilidade no tratamento de temáticas 

importantes para a realidade brasileira, encontrando boa receptividade nos 

Estados nordestinos e sendo publicado em álbuns e revistas, o trabalho do 

autor não conseguiu sair das fronteiras de sua região geográfica, não atingindo 

a projeção nacional que certamente merecia. (VERGUEIRO, 2017, s/p) 

 

 As histórias da Turma do Xaxado são engajadas socialmente, abordando, sobretudo, 

temas contemporâneos e universais, que educam, instigam o pensamento crítico e agradam os 

leitores, independentemente de faixa etária ou país de origem. Essas particularidades da obra 

de Cedraz são afirmadas na passagem: 

[...] suas historinhas encontram espaços por serem inteligentes, bem 

roteirizadas e engraçadas sem perderem o senso reflexivo e educativo. Suas 

histórias são atuais, contextualizadas e de inserção social. Além de 

defenderem os interesses da região, transmitindo as preocupações e 

reinvindicações do semiárido nordestino, os [sic] personagens da Turma do 

Xaxado expressam um entrelaçamento de eventos e relações globais quando 

discutem questões sociais, ambientais e ecológicas. Em suas historinhas 

regionais, existe uma perfeita compreensão e consciência do mundo como um 

todo. (MATTOS, 2012, p. 5) 

 

 Apontada essa realidade e considerando o fato de que a maior parte das editoras 

brasileiras prefere investir em trabalhos de quadrinistas estrangeiros ou do eixo Rio-São Paulo, 
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nos dias de hoje, um dos únicos trabalhos de Cedraz disponíveis para compra imediata na 

Região Sudeste é o volume 1000 tiras em quadrinhos (2012), o quarto livro-álbum 

comemorativo dos 10 anos da Turma do Xaxado, composto, curiosamente, por 999 tiras, e foco 

do estudo desta pesquisa. 

 A Turma do Xaxado vive em uma simples cidade no interior do Nordeste do Brasil. Em 

suas aventuras, aparecem elementos rurais e urbanos, paisagens típicas do Sertão Nordestino, 

além de seres fantásticos que alimentam o imaginário cultural dessa região do país. É formada 

por personagens muito diferentes umas das outras, mas com os pés fincados no Brasil, 

retratando a diversidade e riqueza cultural de costumes, trajes, músicas, danças, arquitetura, 

comidas, relações humanas, crenças e lendas tão admirados ao redor do globo: 

A Turma do Xaxado é formada por personagens tipicamente brasileiros [sic], 

cada um com seu jeito próprio de falar, pensar e agir, passando pelas várias 

classes econômicas, graus de instrução, etc. É uma turminha heterogênea 

como o povo brasileiro, vivendo histórias que falam da nossa terra, encantos 

e problemas, mas sem perder de vista a universalidade da experiência humana. 

(CEDRAZ, 2012, p. 7) 

 

a. Sobre as Personagens da Turma do Xaxado 

Figura 1. Personagens principais da Turma do Xaxado 

 
Fonte: Zine Brasil Entrevista: Antonio Cedraz 

 

 Compõem a turma criada por Cedraz: Xaxado (líder, neto de um célebre cangaceiro que 

andava com o bando de Lampião, atento à vida do campo, justiceiro e muito alegre); Capiba (fã 

da música Sertaneja de raiz, adora cantar e tocar viola e sonha tornar-se um cantor tão ilustre 

quanto Luiz Gonzaga); Marinês (irmã de Capiba, namorada de Zé Pequeno, defende a natureza 

e estimula as pessoas a valorizarem a vida); o cachorro Rompe-Ferro; a galinha Odete; o galo 

Valdisnei; o jumento Veneta; o Padre guloso; os pais das crianças; o porco Linguicinha; o 

brincalhão Saci; os urubus Gervásio e Genésio e outras personagens secundárias. Dentre as 

personagens da Turma do Xaxado, as escolhidas para este estudo de variação linguística são: 

Zé Pequeno, Marieta, Arturzinho e os roceiros Tião e Genuíno Gabola, apresentadas a seguir. 
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 José Pequeno, chamado de Zé Pequeno, é muito amigo do Xaxado. Tem fama de ser 

lerdo e preguiçoso, já que, nunca, acorda antes do meio-dia e faz de tudo para se livrar do 

trabalho, porém é bastante astuto e amoroso. Nas palavras de Cedraz: 

[...] minha preocupação com o Zé Pequeno era fazer um típico matuto. Quando 

comecei a desenhar o Zé Pequeno, disse: “Não, gente, quero fazer um cara 

que ‘fala errado’”. Não “errado”, porque, hoje em dia, essa linguagem do Zé 

Pequeno é estereotipada e é estudada, inclusive, na universidade, como uma 

linguagem paralela. Viajei para o interior, pois sou do interior, estou, sempre, 

em Jacobina. Mas viajei, com o propósito de fazer uma pesquisa de “falas 

erradas”. “Erradas”, não! Comecei a pesquisar: ia para a roça, visitar os caras 

que estavam no cabo da enxada [...] e comecei a anotar, fazer um dicionário 

de palavras “erradas”. Cheguei em uma feira livre, uma vez, e tinha 2 matutos 

fazendo aquele cigarrinho de palha, com uma faquinha, e fiquei encostado 

neles, só ouvindo e com uma máquina, também, tirando fotos. Só ouvindo a 

conversa e anotando as palavras [...], mas eu fazia isso: um trabalho de 

pesquisa de palavras “erradas”, para fazer um tipo que não fosse inventado, 

uma fala que não fosse inventada, uma fala que não fosse uma fala da capital, 

mas sim uma fala que fosse típica do interior. E o Zé Pequeno “matou a cena”. 

Zé Pequeno é a personagem mais engraçada, é a personagem da qual o povo 

mais gosta, é a personagem da Turma do Xaxado que “roubou a cena”.34 

(CEDRAZ, 2012) 

 

 Como mencionado anteriormente, uma das características marcantes dessa personagem 

é a linguagem estereotipada. À medida que Zé Pequeno é identificado nas tiras, alguns “pré”-

conceitos generalizados sobre os habitantes do interior, por exemplo: a pureza, a simpatia e a 

simplicidade, marcas tidas como caracterizadoras dos matutos, surgem, naturalmente. Essa 

“imagem” arquivada na memória sobre um grupo específico da sociedade, suas ações e sua 

aparência, resultante da experiência de mundo, principalmente, do contexto cultural no qual se 

enquadra o leitor, é denominada “estereótipo”: 

[...] nesta perspectiva, os estereótipos sociais são representações subjectivas e 

socialmente partilhadas, sobre as características e os comportamentos de 

determinados grupos humanos, estratificados segundo critérios socialmente 

valorizados, e traduzindo uma determinada ordem nas relações intergrupais. 

(CABECINHAS, 2007, p. 112) 

 

 Marieta corrige a fala “errada” dos outros, ensina a todos como “falar corretamente”, 

passa horas estudando, é apaixonada por livros e sonha ser uma escritora notável e professora 

de Língua Portuguesa. Sobre ela, Cedraz comenta: 

A Marieta foi o contrário. Como fui professor, preocupei-me, também, em 

fazer o oposto do Zé Pequeno. E disse: “Agora, vou fazer uma menina (não 

tinha menina, ainda, na turma), que fala tudo ‘certinho’”. Comecei a criar a 

Marieta, com um livro debaixo do braço. Ela só anda falando de livro, de 

                                                           
34 Todos os trechos retirados do vídeo Antonio Cedraz Cartunista, no YouTube, foram transcritos pela 

pesquisadora. 
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leitura, de incentivo à leitura. Ela quer que os meninos aprendam a ler. Ela 

briga muito com o Zé Pequeno. Acho que ele tem aquela orelha grande de 

tanto ela puxar para levá-lo para a escola. (CEDRAZ, 2012) 

 

 Artur Albuquerque, Arturzinho, é filho de um rico fazendeiro. Pensa, somente, em dinheiro, 

acreditando que as pessoas e o mundo ao seu redor, de modo geral, estão à venda e podem ser 

comprados. Cedraz explica seu processo de criação: 

[...] o Arturzinho foi uma personagem já diferente. Até o nome dele é o único 

que não é um nome brasileiro: Artur (Rei Artur, “O Poderoso”), porque eu 

quis fazer uma personagem de um riquinho “metido à besta”, para falar, 

justamente, do latifúndio, daquele cara que gosta de “espezinhar”. E acho 

que todo mundo que é do interior conhece aquele riquinho que gosta de ser 

boçal, principalmente, aquele que estuda na capital e chega lá querendo 

namorar toda menina. E acha que é o “dono da rua”, o “dono do pedaço”, o 

“dono da cidade”. Então, eu quis fazer Arturzinho, mais ou menos, com essa 

característica. Com Arturzinho, também, comecei a falar de política, pois, 

como eu falei, a tira é muito lida por adultos, pelos pais dos meninos. 

Portanto, comecei a falar de política com Arturzinho. Arturzinho não tem 

escrúpulo: fala com Deputado, fala com Papa, fala com Presidente. Ele, na 

cabeça dele, não tem limite. Ele acha que é poderoso e pode tudo. (CEDRAZ, 

2012) 

 

 Os roceiros Tião e Genuíno Gabola, personagens secundárias, são empregados de Arturzinho. 

Representam os matutos e, conforme Cedraz, aproximam-se da personagem de Monteiro Lobato, o 

Jeca Tatu: 

[...] comecei a criar tipos, como: os matutos Tião e Genuíno Gabola, que são 

2 matutos típicos, mesmo. Inclusive, o Genuíno Gabola é um cara muito 

“tiroso”, é tipo o Jeca Tatu, de Lobato. Aquele cara que gosta de contar 

vantagem, em tudo, que no Nordeste, no interior, a gente tem muito. 

(CEDRAZ, 2012) 

 

Figura 2. Personagens Tião e Genuíno Gabola 

 

Fonte: (CEDRAZ, 2012, p. 70) 
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 Em suma, Cedraz criou o Mundo da Turma do Xaxado inspirado em lembranças de sua própria 

vida, especialmente, de sua infância no interior da Bahia. 

 

6. Sobre a Sociolinguística 

 Apresentada essa visão geral da Turma do Xaxado, e considerando o objetivo deste projeto, 

situa-se esta pesquisa no âmbito da Sociolinguística, disciplina da Linguística, surgida nos anos 60, com 

as pesquisas do norte-americano William Labov:  

A Sociolinguística surgiu nos Estados Unidos em meados da década de 1960, 

quando muitos cientistas da linguagem decidiram que não era mais possível 

estudar a língua sem levar em conta também a sociedade em que ela é 

falada. O estudo da variação e da mudança na perspectiva sociolinguística foi 

impulsionado sobretudo por William Labov (nascido em 1927), que se tornou 

o nome mais conhecido da área. (BAGNO, 2012, p. 28) 

 

 Existe uma mútua relação entre língua e sociedade, uma vez que nossa prática comunicativa 

está, sempre, inserida em determinado entorno cultural, histórico e social. Assim, as transformações 

sociais são, muitas vezes, refletidas nos variados usos que fazemos da língua. A língua, por sua vez, 

origina-se da convivência social estabelecida, funciona como um elemento de interação entre as 

pessoas e, por meio dela, podemos agir socialmente. A Sociolinguística estuda a língua da perspectiva 

de sua estreita relação com a sociedade, especificamente, no tocante à variação linguística:  

A Sociolinguística é uma das subáreas da Linguística e estuda a língua 

em uso no seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de 

investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência se 

faz presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade, 

focalizando precipuamente os empregos linguísticos concretos, em especial 

os de caráter heterogêneo. (MOLLICA, 2004, p. 9) 

 

2.1 Sobre a Variação Linguística 

 Sabe-se que as línguas não são homogêneas, apresentando diversidade e sendo dinâmicas, já 

que estão em constante mudança. Segundo Cezario e Votre (2012, p. 141), “a Sociolinguística parte do 

princípio de que a variação e a mudança são inerentes às línguas e que, por isso, devem sempre ser 

levadas em conta na análise linguística”. Desse modo, um dos objetivos centrais dos sociolinguistas é 

compreender quais os principais fatores que ocasionam a variação linguística, uma vez que ela não é 

vista como um efeito do acaso, mas sim como um fenômeno cultural, que pode ser favorecido ou 

inibido por fatores linguísticos (estilístico, fonético-fonológico, lexical, morfológico, pragmático, 
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semântico, sintático etc) e por fatores extralinguísticos (faixa etária, grau de escolaridade, grupo 

profissional, meios de veiculação, origem geográfica, sexo, status socioeconômico etc). Assim, 

[...] a variação configura-se como um conjunto de elementos diferentes de 

outro, conjunto de outro grupo, de outra localidade ou de outro contexto. O 

linguista pode demonstrar que a variação é previsível e determinada por 

fatores linguísticos e/ou extralinguísticos [...] (CEZARIO; VOTRE, 2012, p. 

146). 

 

 Os tipos de variação linguística distribuem-se tanto numa perspectiva diacrônica quanto 

sincrônica, sendo classificados desta forma: (1) variação diatópica - observa os usos de acordo com os 

espaços geográficos, quer sejam regiões, estados, as zonas urbana e rural etc; (2) variação diastrática 

- aponta o modo de falar dos diferentes estratos sociais, etários e profissionais; (3) variação diamésica 

- associada aos usos nos diversos meios ou veículos de comunicação, considerando as semelhanças e 

diferenças entre a língua falada e a língua escrita; (4) variação diafásica - centrada nas escolhas 

diferenciadas e adaptações que os falantes fazem da língua, conforme os contextos comunicativos dos 

quais participam. 

 Este estudo, considerando o corpus escolhido e o objetivo traçado, centra-se no exame e na 

análise das variações diatópica e diastrática; contudo, eventualmente e sempre que necessário, para 

complementar as considerações feitas, os outros tipos de variação linguística poderão ser abordados. 

 

7. Análise de Tiras da Turma do Xaxado 

 Para atingir o objetivo desta pesquisa, foi realizado, primeiramente, um levantamento 

quantitativo, a fim de verificar a presença das personagens escolhidas (Zé Pequeno, Marieta, 

Arturzinho, Tião e Genuíno Gabola) e a quantidade de tiras com expressão verbal e sem expressão 

verbal. Foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Personagens Com Expressão Verbal Sem Expressão Verbal Total Geral 

Zé Pequeno 353 141 494 

Arturzinho 194 40 234 

Marieta 128 46 174 

Tião 49 15 64 

Genuíno Gabola 40 5 45 
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 Para o exame e a análise da variação diatópica, foram consideradas as tiras nas quais Zé 

Pequeno, Tião e Genuíno Gabola apresentam expressão verbal; enquanto que, para a observação da 

variação diastrática, foram analisadas as tiras com expressão verbal e sem expressão verbal dessas 

personagens, sendo as tiras nas quais aparecem Zé Pequeno, Tião e Genuíno Gabola contrastadas com 

as tiras nas quais aparecem Arturzinho e Marieta. 

 Após a investigação focada na variação diatópica, levando em consideração a expressão verbal, 

única e exclusivamente, de Zé Pequeno, Tião e Genuíno Gabola, foram registradas inúmeras palavras 

e expressões regionais apontadas por Cedraz, a citar: “calango”, nome usado para se referir a vários 

tipos de lagartos de pequeno porte, que servem, inclusive, como alimento para os nordestinos durante 

as épocas de seca: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 16) 

 

  Na tabela abaixo, encontram-se alguns regionalismos destacados pelo autor: 

Expressões Regionais Sentido (Contextual) 

Alumêa Forma popular de “ilumina” 

Aperriá Incomodar, perturbar 

Arriégua Expressão dita em momentos de espanto, fúria ou 

desastres, evitando, assim, dizer palavrões 

Avuá, avuano Forma popular de “voar”, “voando” 

Belezura Pessoa atraente, bonita 

Bicho, bichim Refere-se a qualquer objeto (ou bicho, literalmente) 

Bicho bom Refere a alguma coisa boa 

Cabra Indivíduo, pessoa, sujeito  

Cabra macho Homem intrépido, valente 
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Calô retado Corruptela de “calor arretado” 

Cansêra danada Função de advérbio de intensidade - “muita canseira” 

Diacho Expressão de decepção, indignação, raiva ou até 

mesmo surpresa 

Disgramado “Desgraçado”, pessoa ou animal ruim 

Dói pra diacho Função de advérbio de intensidade 

Doidim-doidim Desesperado, com muita vontade de determinada coisa 

Essa danada Função de substantivo - refere-se à garrafa de bebida 

Êta lasquera Expressão de algo inesperado, geralmente, indicando 

dificuldade 

Êta qui eu tô lascado Expressão de espanto e surpresa por estar encrencado 

Giringonça Refere-se a um objeto estranho 

Macaxeira Mandioca 

Mainha, painho Diminutivos e formas carinhosas para “mãe” e “pai” 

Num carece Não precisa 

Oxe, Oxi, Ôxe, Ôxi, Oxente, Ôxente Expressão de espanto, exclamação, surpresa ou susto 

Peste Indivíduo travesso, levado 

Porreta Produto de boa qualidade 

Pra riba Para cima 

Sujeitim casquinha Pessoa muito egoísta 

Tustãozim Porção de dinheiro (derivado de “tostão”) 

Uns sopapo Uns tapas 

Vixe, Vixi, Vixe Maria, Vixi Maria Forma reduzida de “Virgem Maria”, dita em momentos 

de surpresa ou susto 

 

 Com o intuito de compreender melhor o sentido dos regionalismos apresentados por Cedraz, 

foram feitas pesquisas em glossários de Baianês e dicionários informais disponíveis na internet. 

Todavia, os resultados obtidos não são científicos, encontrados em blogs, por exemplo, e, algumas 

vezes, o sentido destacado não se adequa aos contextos nos quais foram empregados nas tiras. Logo, 

optou-se por atribuir um sentido contextual a esses regionalismos. 
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 Um fato curioso é que, dentre as 999 tiras que compõem o livro, em somente uma, o autor 

indica um sentido (“cola” - em destaque, abaixo), mais conhecido por nós, da Região Sudeste, para o 

regionalismo citado (“pesca”): 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 129) 

 

 Já para o estudo da variação diastrática, foram analisadas, a princípio, todas as tiras com 

expressão verbal e sem expressão verbal nas quais aparecem Arturzinho, Tião e Genuíno Gabola. Essas 

personagens foram selecionadas, pois pertencem a 2 estratos sociais distintos: Arturzinho insere-se na 

classe alta, sendo o “patrãozinho” de Tião e Genuíno Gabola, que, por sua vez, se enquadram na classe 

baixa, sendo matutos e revelando uma forma de vida sertaneja, que podemos aproximar à visão do 

antropólogo Darcy Ribeiro: 

[...] marcada por sua especialização ao pastoreio, por sua dispersão espacial 

e por traços característicos identificáveis no modo de vida, na organização 

da família, na estruturação do poder, na vestimenta típica, nos folguedos 

estacionais, na dieta, na culinária, na visão de mundo e numa religiosidade 

propensa ao messianismo. (RIBEIRO, 1995, p. 339) 

 

 Arturzinho é a personagem da Turma do Xaxado com o maior status socioeconômico. Membro 

de uma família rica da região, é dono de numerosas terras, como afirma na tira: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 124) 
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 Visitou diversos países e por ter uma vida luxuosa, contato com pessoas influentes, objetos 

importados, tecnologia de última geração (constatações feitas, basicamente, pela linguagem não-

verbal) e seus desejos, sempre, atendidos, considera-se acima de todos: não apenas o “Rei do Sertão”, 

mas, exageradamente, importante, de tal modo que se equipara à figura de Deus: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 138) 

 

 É avarento, egoísta, encrenqueiro, exibido, insensível, interesseiro, mandão, vaidoso e outras 

imperfeições. Possui muitos empregados à sua disposição, que moram com suas famílias em terrenos 

cedidos por ele e trabalham na fazenda onde mora, cuidando do gado, dos cercados e das lavouras, 

em troca do favor, assim como para receberem salário, mesmo que de pouco saldo, e sobreviverem, 

mais dignamente. Tal realidade pode ser vista a seguir: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 132) 

 

 É, também, prepotente e julga-se no direito de interferir em todos os aspectos das vidas de 

seus empregados, pelo fato de a relação ser, rigidamente, hierarquizada. Não ocorre aproximação 

entre os 2 estratos sociais e, em alguns momentos, há abuso de autoridade, por parte de Arturzinho, 

que explora e ofende Tião e Genuíno Gabola. Essa dinâmica, comum na relação “senhor” e “servos”, é 

apontada por Ribeiro (1995, p. 342): 

O criador e seus vaqueiros se relacionavam como um amo e seus servidores. 

Enquanto dono e senhor, o proprietário tinha autoridade indiscutida sobre 

os bens e, às vezes, pretendia tê-la também sobre as vidas [...] Assim, o 

convívio mais intenso e até a apreciação das qualidades de seus serviçais não 
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aproximavam socialmente as duas classes, prevalecendo um distanciamento 

hierárquico e permitindo arbitrariedades [...] 

 

 Apesar de Tião e Genuíno Gabola serem os empregados mais confiáveis de Arturzinho, 

acompanhando-o aonde quer que vá e, sempre, livrando-o dos apuros nos quais se mete, o 

distanciamento entre eles fica nítido na declaração do “patrãozinho” abaixo: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 182) 

 

 A relação de Tião e Genuíno Gabola para com seu patrão é pautada, acima de tudo, em 

respeito, ainda que sejam ofendidos ou não concordem com as decisões e ordens dele. Um exemplo 

dessa submissão é a maneira pela qual Tião refere-se a Arturzinho na tira anterior: “sinhô” (senhor), 

empregado no tratamento cerimonioso. As causas desse acatamento são explicadas por Ribeiro (1995, 

p. 349): 

Sob essas condições de domínio despótico, as relações do sertanejo com seu 

patronato se revestem do maior respeito e deferência, esforçando-se cada 

vaqueiro ou lavrador por demonstrar sua prestimosidade de servidor e sua 

lealdade pessoal e política. Temerosos de que qualquer atitude os torne 

malvistos, submetem-se à proibição de receber visitantes de outras fazendas 

e, ainda mais, de tratar com estranhos, além de toda uma série de restrições 

à sua conduta pessoal e familiar. Seu temor supremo é verem-se 

desgarrados, sem patrão e senhor que os proteja do arbítrio do policial, do 

juiz, do cobrador de impostos, do agente de recrutamento militar. Ilhados no 

mar do latifúndio pastoril dominado por donos todo-poderosos, únicos 

agentes do poder público, têm verdadeiro pavor de se verem excluídos do 

nicho em que vivem, porque isso equivaleria a mergulhar na terra de 

ninguém, na condição dos fora-da-lei. 

 

 Dado que apresenta um nível socioeconômico mais privilegiado, Arturzinho tem, 

consequentemente, maior número de oportunidades de acesso à educação. Tal verdade fica evidente 

ao carregar vários livros na mochila, conhecer ícones das culturas brasileira e estrangeira, declamar 



729 

 

textos conhecidos de Literatura, dialogar em Latim, entender de assuntos das mais diversas áreas do 

conhecimento e falar sobre poetas famosos para suas “namoradas”, embora só use sua sabedoria para 

impressionar os outros, não se preocupando, muito menos incentivando as pessoas com as quais 

convive a estudar. Na verdade, nas situações possíveis, faz de tudo para dificultar que elas tenham 

acesso ao conhecimento, pois, assim, ficará mais difícil de serem manipuladas e “compradas” por ele. 

Tião confirma a distância verificada entre o grau de instrução que possui e o nível de escolarização de 

Arturzinho: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 47) 

   

 Desse modo, levando em consideração essas diferenças de classes sociais, no status 

socioeconômico e no grau de escolaridade de Arturzinho, Tião e Genuíno Gabola, percebe-se que a 

variação linguística retratada por Cedraz, nas tiras dessas personagens, é favorecida e acentuada, 

especialmente, por fatores extralinguísticos. 

 Continuando o estudo da variação diastrática no livro da Turma do Xaxado, foram investigadas 

as tiras nas quais aparecem Marieta e Zé Pequeno. A justificativa para a comparação do modo de 

expressão dessas personagens deve-se ao fato de Marieta ser encantada pelo universo da Língua 

Portuguesa, ansiando compreendê-lo, profundamente, cada vez mais e, Zé Pequeno inventar, a todo 

momento, desculpas para não ir à aula. 

 Zé Pequeno tem uma vida serena no sítio onde mora e sua personalidade revela falta de 

traquejo social e rusticidade de espírito, características intrínsecas dos matutos. Gosta de passear de 

jumento, pescar, subir em árvore, tomar banho no rio etc. No entanto, não gosta de frequentar a 

escola, como declara, enfaticamente, em várias tiras, como: 
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(CEDRAZ, 2012, p. 196) 

 

 Mesmo que, ocasionalmente, Zé Pequeno fuja da aula e não prestigie tanto os livros, pede 

ajuda para quem o incentiva a ler, Marieta, na hora de estudar. Além disso, quando Marieta está lendo 

uma obra, é curioso e aproxima-se dela para perguntar qual é o assunto e ouvir alguns fragmentos, 

ainda que volte à sua rotina logo em seguida: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 39) 

 

 Sobre Marieta, é incontestável o fato de o hábito da leitura fazer parte de sua vida desde muito 

cedo: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 17) 

 

 Os livros são, verdadeiramente, seus “melhores amigos”, sente prazer em passar muitas horas 

na biblioteca e vai à escola mesmo doente, tendo conhecimento, assim, sobre diversos textos e autores 

das Literaturas Nacional e Estrangeira. É apaixonada pelas Letras, como confessa na tira: 
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(CEDRAZ, 2012, p. 71) 

 

 Por prezar pelo bom uso da Gramática Normativa, ensinou até um papagaio a falar 

“corretamente” e fica abismada quando encontra um “erro de Português” nos textos que lê, reagindo 

como ilustrado abaixo: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 22) 

  

 Marieta é rigorosa quanto às regras gramaticais e julga os modos de expressão que não 

seguem a norma-padrão da Língua Portuguesa como “errados”, mas Zé Pequeno contesta o porquê 

de ela falar “certo”, em todos os momentos, e não adequar o nível de sua fala aos diferentes contextos 

comunicativos: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 190) 

 

 Ademais, acredita que falar “corretamente” é essencial para a comunicação entre as pessoas 

nas situações cotidianas e surpreende-se com a resposta de Zé Pequeno: 
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(CEDRAZ, 2012, p. 191) 

 

 Levando em conta essas características de Marieta, seu registro de língua (uso do 

pronome “tu” e de mesóclise, por exemplo) e percebendo um certo “exagero” em suas atitudes, 

conclui-se que seu nível de fala e suas reações são caricaturescas, remetendo a comportamentos 

considerados, pela maioria das pessoas, como pré-estabelecidos para a figura de uma professora 

de Língua Portuguesa e trazendo reflexões sobre essas posturas. Apresentadas essas tiras de 

Marieta e Zé Pequeno, bem como examinando as outras tiras do livro nas quais aparecem essas 

personagens, pode-se inferir que o uso da linguagem por Marieta, possivelmente, esteja mais 

próximo da norma-padrão da Língua Portuguesa, o que não se verifica na expressão das demais 

personagens. 

 Além das variações diatópica e diastrática, comentadas anteriormente, a leitura de 1000 tiras 

em quadrinhos (2012) revela exemplos de variação diamésica, a citar: o uso de uma linguagem 

abreviada, típica da internet, que espanta as personagens, como mostrado na tira abaixo: 

 

(CEDRAZ, 2012, p. 127) 

 

 Essa linguagem produzida na internet recebe o nome de “Internetês” e é um fenômeno 

decorrente das transformações culturais, sociais e, principalmente, tecnológicas. Trata-se de uma 

“modificação criativa na escrita da língua em ambiente digital, cujas características apontam para uma 

linguagem alfanumérica”. (ARAÚJO, 2007, p. 28) 

8. Considerações Finais 
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 Buscando refletir sobre a variação linguística registrada por Cedraz, nas HQ da Turma 

do Xaxado presentes em 1000 tiras em quadrinhos (2012), foram selecionadas, analisadas e 

contrastadas algumas tiras nas quais aparecem as personagens Tião, Genuíno Gabola (e 

Arturzinho), Zé Pequeno (e Marieta). 

 Pelo fato de a turma de crianças nordestinas alvo do estudo desta pesquisa ser chamada 

Turma do Xaxado, esperava-se, naturalmente, que a personagem mais presente nas tiras fosse 

Xaxado, o que, na verdade, não ocorre, já que a personagem de destaque no livro é Zé Pequeno. 

Tal realidade é interessante, pois prova que ele é a personagem com a qual as pessoas mais se 

identificaram e que, de fato, “roubou a cena”, como diz Cedraz na entrevista mencionada. Além 

disso, os resultados obtidos em relação as tiras nas quais aparecem Zé Pequeno, Arturzinho e 

Marieta confirmam que são personagens principais; enquanto que a quantidade de tiras nas 

quais aparecem Tião e Genuíno Gabola comprova que estas são personagens secundárias. 

 Cedraz foi cauteloso durante o processo de criação da Turma do Xaxado, preocupando-

se em mostrar diferentes estratos sociais, a dinâmica das relações entre classes sociais distintas, 

traços de personalidade opostos e particularidades da identidade nacional que correspondem às 

características apontadas por Darcy Ribeiro, antropólogo, educador e romancista brasileiro. 

 A prudência do criador da Turma do Xaxado estende-se, também, à língua, uma vez que 

afirma que realizou uma pesquisa sociolinguística antes de escrever as falas dos matutos, para 

que se fossem, realmente, verossímeis às falas dos habitantes do interior. Esse cuidado quanto 

ao modo de expressão de Zé Pequeno, Tião e Genuíno Gabola já é informado nas páginas 

iniciais do livro, como podemos ver a seguir: 

 
(CEDRAZ, 2012, p. 2) 

 A linguagem apresentada no livro é típica da oralidade, predominando o uso de frases 

curtas e, quando período composto, orações coordenadas. Além de tudo, nenhuma personagem 

segue a norma-padrão em todas as tiras nas quais aparecem, assim como nenhum ser humano 

fala ou escreve de acordo com a norma-padrão em todos os momentos de sua vida. Até mesmo 

As expressões regionais apresentadas 

na fala do Zé Pequeno devem ser 

entendidas não como um desvio da 

norma culta, mas uma maneira 

própria de se expressar que é uma 

característica dos moradores menos 

letrados da região. 
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Marieta, que afirma falar “corretamente”, comete “erros” de concordância com o pronome “tu”, 

concordâncias verbal e nominal, colocação pronominal etc. Em contrapartida, os modos de 

expressão, na maioria das tiras, coloquial, de Zé Pequeno, Tião e Genuíno Gabola, em várias 

circunstâncias, seguem a norma-padrão. Outro aspecto relevante sobre a linguagem das 

personagens é que os fatores extralinguísticos são os principais causadores da variação 

linguística. 

 Vale ressaltar, ainda, que, além do tratamento de temas polêmicos relacionados à 

sociedade, como um todo, outras questões importantes referentes ao uso da língua são 

abordadas no decorrer do livro, como: adequação e inadequação ao contexto comunicativo (Zé 

Pequeno ao perguntar o porquê de Marieta falar “sempre certo” e Marieta ao falar de maneira 

complicada, em uma situação informal de comunicação, prejudicando a compreensão da 

mensagem por parte de Zé Pequeno). Assim, pode-se concluir que Xaxado e sua turma suscitam 

muitas discussões na área dos Estudos da Linguagem e permitem que muitos assuntos estudados 

pela Linguística sejam apontados ao analisar suas HQ. 
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RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de agregar conhecimento sobre um novo olhar para as propagandas 

de cerveja no Brasil, e seu passado estereotipado.    Sendo mais um resultado de anos de lutas 

das mulheres para conquistarem seu espaço de igualdade na sociedade.  Dessa maneira, serão 

apresentados cases que eram extremamente machistas, ainda assim vendiam e cases que 

representam a passagem entre esse mundo estereotipado para um novo jeito de comunicar seu 

produto, e sua imagem a seus consumidores. Muitos pontos devem ser discutidos e tratados 

quando pensamos em comunicar para nosso público-alvo, levando em consideração os fatores 

que precederam a comunicação para esse público. 

Palavras-chave: Propaganda cerveja; estereótipos; igualdade; machista; novos consumidores. 

INTRODUÇÃO 

Quando se fala em cerveja no Brasil, é possível pensar em um leque enorme de possibilidades. 

Partindo de opções mais baratas, como Itaipava, Skol e Brahma, até opções de custo e valor 

percebido mais alto, como Heineken, Stella Artois e Eisenbahn. Os principais momentos de 

consumo estão relacionados a relaxar sozinho e/ou com a família, churrascos, com os amigos e 

eventos em casa. 

Neste artigo, será trabalhado com o segmento de cervejas que possuem um melhor custo-

benefício, sendo algumas delas, Itaipava e Skol, medianas entre as cervejas mais baratas e mais 

caras. E que possuem em seu passado, uma história de propagandas machistas, mas que estão 

se adaptando aos seus novos consumidores, pessoas com cada vez mais senso moral, e crítico. 

Que deixam de consumir produtos que não os representam. 

 

Atualmente, ainda existem conflitos e preconceitos de todos os tipos, mas é possível notar um 

grande avanço entre a relação consumidor e produto. As pessoas evitam ou deixam de consumir 

produtos/marcas que possuem um pensamento e identidade na década passada. 

No mercado de cerveja não seria diferente. Marcas como Itaipava, Skol e Brahma, até meados 
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de 2015, em uma tentativa falha, veicularam propagandas que ainda transformam o corpo da 

mulher em um objeto, e traziam como "principal produto" da propaganda. 

O grande ponto de fracasso das empresas foi tratar o público feminino mais uma vez como um 

objeto de venda. Deixando de lado a parte analítica, mercadológica e moral. Em que as 

mulheres, estão consumindo cada vez mais, e representam parte das vendas. Pode se estabelecer 

uma relação indireta entre o consumo de cerveja por mulheres, com as marcas que produzem 

conteúdo que as representam. 

Sabe-se que campanhas machistas não vendem mais como antigamente, e temos isso bem claro 

em nossas mentes. E que também, as empresas que produzem tal conteúdo só pioram suas 

imagens perante aos consumidores, e até mesmo aos que não consumem seus produtos. Além 

desse fator, devemos analisar também a questão mercadológica. Consumir cerveja, já não é 

mais um ato que só pertence à classe masculina, é também muito consumida pelas mulheres, e 

seu consumo já se trata de uma parte considerável de venda das empresas. Portanto, as empresas 

começaram a ter um novo olhar para esse público que até então era segmentado apenas como 

objeto de persuasão para a venda. 

O que era visto em qualquer propaganda anterior ao ano de 2016 era bem simples: mulheres 

lindas, que de alguma forma se mostravam a total dispor dos homens, relacionando de alguma 

forma, a cerveja que estava anunciando. 

O que foi analisado nas propagandas feitas atualmente é algo bem diferente. Ainda que 

apareçam belas mulheres, o comercial/anúncio sempre deixa claro que são independentes, e 

tem o direito de fazerem o que quiser. Em outros casos, não chegam nem a relacioná-las de 

maneira direta ou indireta com algum tipo de estereótipo. 

 

Para análise, serão utilizadas publicações feitas por consumidores e não consumidores em redes 

sociais comentando sobre marcas e campanhas, dados sobre o aumento de consumo de cerveja 

por parte das mulheres, reforçando o ponto de que as mulheres podem representar parte 

significativa das vendas e livros que embasam o mercado, como um fator dinâmico que deve 

ser observado de perto pelas empresas.  

Para ilustrar o antes e depois das propagandas de cervejas, será trabalhado alguns cases das 

marcas Itaipava, Skol e Brahma. 
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A cerveja no Brasil, e seus consumidores. 

Sendo responsável pelo 17º lugar no ranking mundial de países que consomem mais cerveja. O 

Brasil possui em média um consumo de 82 litros por pessoa anualmente, um número baixo, 

quando pensamos no líder, que consome em média 143 litros por pessoa (EQUIPE 

INNOVARE, 2016). 

Apesar do produto já ser um gesto de confraternização cultural entre os brasileiros, ele ainda 

divide grande espaço com outras bebidas alcoólicas.  

Porém, no quesito de produção, o Brasil ocupa o terceiro lugar, perdendo apenas para China e 

Estados Unidos, estimando-se um movimento de R$77 bilhões em 2016 (JEAN SOSNOWSKI, 

SISCHEF, 2018). 

Pensando em cerveja no Brasil, o que impulsiona as pessoas a consumirem em seus momentos 

diários? Segundo a Nielsen, 6% do consumo está relacionado a “eventos no lar”, 8% com “beber 

com os amigos”, 10% do consumo relacionado com “churrascos”, 15% com “relaxar sozinho” 

e 31% com “relaxar com a família” (NIELSEN BRASIL, 2016).  

Apesar de não aparecer nos dados acima, um novo produto vem ganhando espaço no mercado 

de cervejas, as chamadas cervejas “premium” ou artesanais.  

De acordo com Letycia Bond, “criam-se novos hábitos entre os consumidores, que passam a 

consumir o produto menos em quantidade, e mais apreciando sabores.” (AGÊNCIA BRASIL, 

2016). No Brasil, temos diversas marcas, para diferentes gostos. Em um ranking das 10 mais 

consumidas, estão: Skol, Brahma, Antártica, Schin, Itaipava, Kaiser, Crystal, Bohemia, Bavária 

e Devassa. (JEAN SOSNOWSKI, SISCHEF, 2018) 

No geral, se tratam de cervejas mais leves, e com preços mais acessíveis, em relação a marcas 

estrangeiras, que vem ganhando espaço no mercado.  

Tal situação pode mudar, com o mercado de cervejas artesanais crescendo. O novo estilo de 

consumir cerveja, pode atingir um público maior com o passar do tempo, podendo impactar 

diretamente na receita das empresas citadas acima. Em um mercado com tantos concorrentes 

diretos e indiretos (bebidas com gás alcoólicas), cada marca deve pensar exatamente o que 

deseja vender á seus clientes. Pois em algum quesito, ela deve se diferenciar das demais.  

Levantando bandeiras: as mulheres como consumidoras, e não mais um objeto 

Em um mercado que cresceu quase que totalmente pelo consumo dos homens, a propaganda 
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era pensada para tal público e ainda que fosse incorreta moralmente, ela tinha a finalidade 

apenas de vender e ser consumida por homens.  

Uma questão levantada a anos atrás, e que há algum tempo vem tomando força, é a maneira 

como as mulheres eram representadas na comunicação de diversos produtos. Falando 

especificamente sobre as propagandas de cerveja, é possível relatar como elas (mulheres) estão 

sendo tratadas agora por algumas marcas. “Os consumidores passaram a ter voz ativa na hora 

de influenciar os colegas e a opinião pública” (KOTLER; KELLER, 2015, p. 12). 

As mulheres, assim como os homens, encontram na cerveja uma forma de socializar. Aqueles 

que consomem cerveja, independentemente de seu sexo, sabem o que isso representa. Amigos 

se reúnem para tomar cerveja, fazem um churrasco para tomar cerveja, se encontram após a 

aula/trabalho para tomar uma cerveja. Somente os apaixonados por cerveja, entendem o que é 

uma cerveja bem gelada em uma praia ou simplesmente em um dia bem quente. 

Sabendo disso, empresas que produziam uma comunicação baseada em um antigo estilo de 

vida, onde as mulheres são "submissas" aos homens, precisaram se atualizar, e então produzir 

um conteúdo que fosse capaz de relacionar suas marcas a valores positivos e não machistas. 

Neste ponto, começa-se a entender o conceito de marketing 3.0 nesse case. Onde as empresas 

buscam relacionar seus produtos, a valores humanos, ao ideal de que a mulher é livre no mesmo 

nível que o homem, sem distinção. 

“As práticas do Marketing 3.0 proporcionam oportunidades de várias 

maneiras. Sob a perspectiva corporativa, as empresas que tiverem uma boa 

missão, boa visão e bons valores podem ingressar com mais facilidade em 

novos mercados, pois terão melhor recepção.”(KOTLER, 2010, p. 102) 

Assumindo um novo posicionamento, marcas que produziam apenas para o segmento 

masculino, perceberam o quanto as mulheres estão consumindo seus produtos, “Jovens com até 

35 anos bebem tanto quanto os homens com mais de 35” (FIGUEIREDO, 2012). E além de 

consumir, procuram uma experiência e são muito mais críticas. Não consumirão ou escolherão 

outra marca se tiverem a opção de beber algo que as representem. “Além de estarem mais 

informados do que nunca, os clientes atuais possuem ferramentas para verificar os argumentos 

das empresas e buscar melhores alternativas” (KOTLER; KELLER, 2015, p. 130).  

Em uma propaganda recente da Skol com o nome #EscutaAsMinas, um rapaz procura uma 

garçonete para lhe trazer uma cerveja, e todas as mulheres que ele chama dizem não trabalhar 
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lá. Com isso, a marca reforça seu apoio a ideia de que assim como os homens, as mulheres se 

reúnem para tomar uma cerveja.    

Outro ponto a ser levantado, é o fato de que o mercado de cervejas conta também com marcas 

que são consideradas premium, que produzem propagandas de diferentes estilos, em que não 

utilizam a mulher como objeto principal do comercial. Além disso, há também as cervejas 

artesanais, que podem ser consideradas concorrentes diretos para as marcas mais consumidas 

pelos brasileiros, atraindo o público feminino, que em parte opta (momentaneamente) por 

cervejas menos amargas.  

Para entender o consumo de cerveja por mulheres, é necessário antes entender o consumo geral 

das mulheres, e seus pensamentos. Segundo a Nielsen, a mulher economiza mais em assuntos 

domiciliares e pessoais, e quando sai em busca de produtos como: cremes para a pele, 

maquiagem, perfumes, whisky, vodka, vinho, tequila, rum, refrigerante alcoólico, cervejas, 

salgadinho e refrigerante em lata, são mais fiéis as principais marcas, e quanto mais ficam 

"experientes" no produto, tendem a experimentar outras opções de marca. 

 

Figura 1: Tendências de consumo para a mulher brasileira.  

Fonte: NIELSEN (2016, online) 

"A DESPOJADA - Representa 16,7% da população feminina e gasta 82% acima da média das 
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mulheres com produtos de teor alcoólico e com uma frequência 60% maior. Ela tem de 36 a 55 

anos e está localiza na Grande Rio de Janeiro e no Centro-Oeste."  

"A PRÁTICA - Representa 56,4% da população feminina e gasta 23% acima da média das 

mulheres com produtos de Mercearia de rápido consumo, como salgadinhos e refrigerantes de 

lata, e com uma frequência 21% maior. Ela tem de 13 a 18 anos e está localizada na Grande 

Rio de Janeiro, no Sul e no Interior de São Paulo." 

 

"A VAIDOSA - Representa 36,4% da população feminina e gasta 48% acima da média das 

mulheres com produtos de Cuidado Pessoal, com uma frequência 17% maior. Ela tem de 19 a 

35 anos e está localizada principalmente no Nordeste, Leste e na Grande São Paulo."  

(NIELSEN, 2016) 

Como é possível analisar o infográfico, o consumo de bebidas alcoólicas (incluindo a cerveja) 

por mulheres aumentou e representa uma parte considerável do consumo geral.  E está 

diretamente ligado às mulheres que estão cada vez mais independentes, e buscam por 

experiências novas.  

Aspectos étnicos, o antes e depois da propaganda  

Abordaremos agora, algumas propagandas que representam a evolução publicitária no mercado 

de cervejas, entre as marcas Itaipava e Skol. 
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Figura 2: Informativo Itaipava 

Fonte: Clubedasmarcas (2018, online). 

 

Em uma campanha chamada de “Itaipava 100%”, a marca trouxe diversas propagandas que 

remetiam ao Sol, praia, mulheres de biquínis estereotipadas e de alguma maneira sempre 

relacionava seu produto ao contexto. 

Há três anos, quando a atriz Aline Riscado se juntou ao elenco e se tornou garota propaganda 

da marca, algumas propagandas geraram comentários e uma delas foi suspensa pelo Conar. A 

marca conta com 12 propagandas nesse momento da campanha(três anos atrás). 

 

Figura 3: Propaganda Itaipava: “O Verão chegou”.  
Fonte: Youtube, (2018, online). 

Como é possível analisar em apenas alguns dos 124 comentários da publicação, temos 

um público que reage de maneira negativa ao comercial, dizendo que se trata de uma 

propaganda machista. E àqueles que parabenizam a forma da empresa comunicar. 

Figura 3: Continu 
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Figura 4: Propaganda Itaipava: “O Verão chegou”.  
Fonte: Youtube, (2018, online). 

 

Em resposta a ao ocorrido, a empresa declarou “respeitar e acatar”. (EXAME, 2015). Em maio 

de 2016, a empresa anunciou sua nova embalagem, e com ela, aparentemente, um novo jeito de 

comunicar.  

 

 

 

Figura 5: Nova embalagem Itaipava 

Fonte: Youtube, (2018, online). 
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Chamada de “Natal no verão é mais legal” a nova campanha levou um grupo de “elfos” e um 

“Papai Noel” para comemorar o natal nas praias brasileiras, onde passou por Guarujá, Rio de 

Janeiro e Salvador. Nas praias que o grupo chega, fazem “festa”, brincam e tiram fotos com os 

turistas, mas em nenhum momento, relacionam uma mulher ou seu corpo ao conteúdo da 

campanha. 

Em uma de suas campanhas mais recentes, chamada de “Horário de verão”, a marca ensina aos 

seus consumidores um modo de emagrecer com cerveja. Onde mostram maneiras de fazer 

exercícios utilizando a Itaipava.  

Figura 6: Noel no Guarujá. 

Fonte: Youtube, (2018, online). 
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Figura 8: Skol 

Fonte: Clube das Marcas (2018, online) 

 

 

Figura 7: Horário de verão – Um jeito verão de fazer flexão 

Fonte: Youtube, (2018, online). 
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Figura 9: Skol – Dona Carminha. 

Fonte: Youtube (2018, online). 

 

Na figura, vemos uma imagem de uma propaganda do ano de 2006, em que um “paciente” 

enxerga tudo quadrado e somente consegue melhorar sua visão, após beber uma cerveja Skol. 

Até então, o comercial não aparenta possuir um pudor malicioso, porém, em uma das cenas, o 

“médico”, pede para que “Dona Carminha”, mostre os seios ao paciente. Alegando que “é para 

o bem da ciência”.  

Assumindo publicamente seu passado manchado por uma comunicação maliciosa, onde a 

mulher era tida como um objeto, a marca atualmente tenta vender um novo posicionamento. 

Em uma campanha chamada de “Redondo é sair do seu passado”, no dia internacional da 

mulher, no ano de 2017, a marca convidou seis ilustradoras para refazerem alguns de seus 

cartazes. A imagem a seguir é um dos cartazes que foi recriado. 

 

Figura 10: Pôster Recriado Skol 

Fonte: Mídia Ninja (2018, online) 

 

 

Como citado anteriormente, a marca lançou em março de 2018, uma propaganda chamada de 

#escuta as minas”, onde mostram um trecho de um comercial antigo da marca (2002), e um 

texto que diz “Tem coisa mais quadrada que não ouvir as mulheres?”. E então mudam para um 
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cenário de um bar, onde um rapaz procura alguma mulher para servi-lo. Após “chamar” três 

mulheres, elas respondem juntas: “A gente tá bebendo aqui, ele trabalha aqui (apontam para um 

garçom)”.   

Com essa propaganda, a marca quer reafirmar que as mulheres consomem o produto assim 

como os homens. E não tem a obrigação de servir ninguém.   

 

Figura 11: Skol – #EscutaAsMinas. 

Fonte: Youtube, (2018, online). 

 

Considerações finais 

Foi possível analisar neste artigo a mudança de posicionamento que as empresas de cerveja de 

“baixo custo” tomaram em meio as mudanças tomadas pela sociedade em relação às mulheres.  

O Brasil vem passando por um processo de mudança social, em que as mulheres lutam cada 

vez mais por seus direitos, e se calam cada vez menos em relação a injustiças cotidianas. Porém, 

não são somente às mulheres que aderiram a esse movimento de luta, que continua crescendo e 

afeta diretamente e indiretamente na vida das pessoas. Por se tratar de uma mudança de cunho 

social, ela reflete no mercado. No caso trabalhado, está refletindo agressivamente no mercado 

há alguns anos. 

Apesar de serem mudanças um tanto quantos recentes (por parte das empresas), buscam agora 

vender uma nova maneira de tomar cerveja. Entre algumas dessas maneiras estão: Pessoas que 

independentemente de seu gênero, tomam uma cerveja junto com seus amigos, e se divertem; 

Mulheres que tem o direito que fazerem o que quiserem, e ninguém têm direito de julgá-las; 

Mulheres tomando cerveja junto dos homens e não mais servindo.  

Figura 1: Skol – #EscutaAsMinas. 

Fonte: Youtube, 2018, Online. 
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 Logo, é possível afirmar que, o mercado está em constante inovação/transformação, e cabe às 

empresas, se adaptarem a ele. E que apesar de parecer um bom ideal para as empresas seguirem 

(ideal de igualdade), elas estão se adaptando ao mercado atual, neste caso, adaptando sua 

comunicação, e assim, buscando se manter de maneira estável no mercado.  

 

Referências  

AGENCIA BRASIL. Cervejas artesanais ganha mercado de bebida no país. Disponível em: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-08/cervejas-artesanais-ganha-mercado-

da-bebida-no-pais. Acesso em 04 de maio de 2018. 

INNOVARE. Consumo de Cerveja no Brasil. Disponível em: 

http://www.innovarepesquisa.com.br/blog/o-consumo-de-cerveja-brasil/ Acesso em 04 de 

maio de 2018. 

EXAME. Conar pede suspensão de campanha da Itaipava. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/marketing/conar-pede-suspensao-de-campanha-da-itaipava/. 

Acesso em 25 de maio de 2018. 

KOTLER, P. Marketing 3.0 - As Forças Que Estão Definindo o Novo Marketing Centrado No 

Ser Humano,  p. 102, 2015. 

KOTLER & KELLER. Administração de Marketing. 14ª edição, p. 12, 2015. 

Mulheres com até 35 anos consomem tanta cerveja quanto homens mais velhos. Disponível 

em: 

https://extra.globo.com/noticias/economia/mulheres-com-ate-35-anos-consomem-tanta-

cerveja-quanto-homens-mais-velhos-6234317.html Acesso em de maio de 2018. 

Tendências de consumo para a mulher brasileira. Disponível em: 

http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2016/Tendencias-de-consumo-para-a-mulher-

brasileira.html Acesso em 11 de maio de 2018. 

Uma nova era na comunicação das cervejas. Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/05/08/uma-nova-era-na-

comunicacao-das-cervejas.html Acesso em 11 de maio de 2018. 

  



749 

 

UMA ANÁLISE PSICOLINGUÍSTICA DE CRIAÇÕES LINGUÍSTICAS 
Aluna: Ana Karoline de Almeida Ferreira. E-mail: ana.almeida@outlook.com.br 

Orientadora: Prof.ª Dr. ª Regina Helena Pires de Brito 

 

RESUMO 

O presente artigo centra-se no estudo do processo de aquisição da linguagem, especificamente 

em criações linguísticas. Considerando que a língua é composta por aspectos diversos, sua 

multiplicidade e complexidade exige que o usuário acione capacidades e habilidades que estão 

em desenvolvimento durante a infância. Por esta razão, é comum que a criança use a língua de 

formas diferentes da estabelecida pelos padrões gramaticais. Assim, a partir de uma perspectiva 

psicolinguística, tem-se por objetivo descrever e analisar o desenvolvimento da linguagem nas 

criações linguísticas feitas por Marcelo e Ritinha - protagonistas das obras de Ruth Rocha e de 

Pedro Bandeira. Como arcabouço teórico, apresenta-se um esboço das principais teorias 

psicolinguísticas: as empiristas (o behaviorismo e o conexionismo) e as racionalistas (o 

inatismo, o construtivismo, o cognitivismo e o interacionismo).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aquisição da linguagem; Psicolinguística; Criações linguísticas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A lingua(gem) é uma capacidade complexa, por meio da qual são refletidas diversas 

características socioculturais, históricas, visões de mundo  e muitos outros elementos – tão 

numerosos que não poderiam ser todos aqui abordados. Tamanha complexidade exige que o 

falante exerça vários tipos de conhecimentos e habilidades para sua aquisição e uso. Durante o 

período de aquisição da linguagem, esses conhecimentos e habilidades estão em 

desenvolvimento; sendo assim, é natural que a criança tenha diversas dúvidas, faça analogias, 

crie expressões e use a língua de formas diferentes da estabelecida pela norma padrão. 

 A língua não adota todas as criações e analogias feitas, em razão de sua conservação, da 

rejeição coletiva dos falantes e/ou de muitos outros fatores. Mas Saussure aponta que “nada 

entra na língua sem ter sido antes experimentado na fala, e todos os fenômenos evolutivos têm 

sua raiz na esfera do indivíduo” (SAUSSURE, 2012, p.226). 

  Mas quais são as causas dessas criações linguísticas? Por quais motivos e com quais 

finalidades são criadas? Essas foram algumas das questões que estimularam esta pesquisa. 

 O comportamento infantil citado acima é ilustrado nos corpora de análise deste trabalho, 

quais sejam: as obras Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha e A menina danadinha, de 

Pedro Bandeira. 



750 

 

 A partir de uma perspectiva psicolinguística, temos por objetivo descrever e analisar o 

desenvolvimento da linguagem nas criações linguísticas feitas por Marcelo e Ritinha - 

protagonistas das referidas obras. Não esquecendo, contudo, de que nessas obras literárias são 

representadas situações que podem ser verossímeis e, portanto, buscaremos relacionar o que é 

construído pela ficção, nossas hipóteses e reflexões sobre as obras à realidade do processo de 

aquisição de linguagem. 

 Para que esses objetivos sejam alcançados, este estudo encontra-se assim estruturado: 

primeiramente, discorremos sobre as principais teorias psicolinguísticas; como segundo passo, 

apresenta-se o caminho metodológico percorrido.  No terceiro item, apresentam-se as obras 

literárias escolhidas, destacando e agrupando as principais criações linguísticas, que são 

analisadas, retomando e expandindo a orientação teórica adotada no âmbito dos estudos 

propostos pela Psicolinguística. Por fim, seguem-se a conclusão e as referências. 

 

2. PSICOLINGUÍSTICA E AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM 

 A lingua(gem), segundo Slobin (1939), influencia diretamente na interação social, na 

transmissão da cultura, no pensamento e na cognição humana. Estes são aspectos fundamentais 

para o homem, visto que tendemos a preferir o convívio em sociedade e isto exige o uso de um 

sistema comunicativo eficaz. Sendo assim, a adesão e o desenvolvimento dos processos 

comunicativos são irresistíveis - excetuando-se, naturalmente, indivíduos que apresentem 

algum tipo de deficiência.   

 Esse desenvolvimento principia com a assimilação da linguagem iniciada ainda no 

período de gestação, pois, a partir dos seis meses, a criança já possui o aparelho auditivo 

desenvolvido e consegue ouvir alguns ruídos e a voz da mãe, de maneira que começa a 

acostumar-se com o ritmo e a entonação da língua, embora não compreenda as palavras e seus 

significados. (CRYSTAL, 2010, p.13). 

 Muitos elementos estão envolvidos na aquisição e no uso da linguagem, como elementos 

socioculturais, corporais, cognitivos, psicológicos, entre outros tantos. Essa diversidade de 

componentes possibilita que sejam – a linguagem e seu processo de aquisição- objeto de estudo 

de diferentes áreas cientificas, como a Sociologia, a Psicologia e a Neurologia, por exemplo. 

Embora cada área adote a perspectiva que for mais conveniente aos seus objetivos, todo o 
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conhecimento que é construído a respeito da linguagem pelas diversas ciências é compartilhado 

em razão de sua natural interdisciplinaridade, exemplo disso é a Psicolinguística. 

 Os psicólogos tomaram por objeto de pesquisa o comportamento verbal a fim de 

entender o desenvolvimento da linguagem, além de estudar alguns dos distúrbios intervenientes 

no processo linguístico - como a retenção de aprendizagem -, enquanto a linguística se 

estabeleceu como o estudo científico da linguagem a partir das teorias Saussureanas, com a 

finalidade de perscrutar o material linguístico em si. Segundo Witter (1978), as referidas áreas 

se relacionaram com o objetivo de estudar com profundidade o uso da linguagem: 

A necessidade de aproximação da linguística e da psicologia para um melhor 

conhecimento do comportamento verbal, em toda sua amplitude e em todas as 

suas múltiplas relações com os outros comportamentos e com o ambiente, de 

há muito era destacada por vários pesquisadores. (p.179) 

 A psicolinguística surge da necessidade de relacionar essas perspectivas distintas de 

pesquisa com a finalidade de estudar os processos psicológicos que viabilizam a aquisição e o 

uso da linguagem (RÉ, 2010, p.14), sendo esses processos os conectores da mente e da língua. 

Além da aquisição da linguagem, áreas como memorização, plurilinguísmo, patologias da 

linguagem, produção e interpretação de enunciados, aquisição de escrita ou de uma segunda 

língua, são possíveis opções de recorte para pesquisas e, de modo geral, a psicolinguística se 

atém às áreas das ciências cognitivas e das teorias linguísticas (RÉ, 2010, p.16) 

 Os estudos psicolinguísticos a respeito da aquisição da linguagem podem ser conduzidos 

de acordo com as diretrizes de duas principais correntes teóricas, a empírica e a racionalista. A 

primeira atribui a aquisição da linguagem à experiência, ao estímulo-resposta e não considera 

a mente como componente fundamental no processo de aprendizagem, enquanto a segunda 

atribui a aquisição da linguagem à capacidade mental inata do ser humano, juntamente com as 

experiências para desenvolvimento dessa capacidade. Baseadas nas ideias empiristas surgiram 

as propostas behavorista e conexionista e com base nos ideais racionalistas apareceram os 

modelos inatista, construtivista, cognitivista e interacionista, conforme apresentadas abaixo. 

 

1. Teorias Empiristas 

1.1. Behavorismo 

 Em consonância com os ideais empiristas, a teoria behavorista, defendida por F.B. 

Skinner, afirma que a mente da criança é como uma tábula rasa que só adquire conhecimento 
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linguístico por meio de estímulos, respostas, reforços e imitações. O estímulo é o que ocasiona 

a comunicação, a resposta é o meio ou forma de comunicação escolhida e o reforço que pode 

ser positivo, com a finalidade de recompensar a resposta e estimular sua repetição, ou negativo 

para coibir, tentar erradicar a resposta. Essa teoria ignora as analogias e construções feitas 

espontaneamente pela criança sem que a tenham ensinado, isto é, sem o envolvimento da 

criança na aprendizagem da língua. (cf. SANTOS, 2007. p.217-219; RÉ, 2010, p.18-19). À vista 

disso, não nos basearemos na perspectiva behavorista para nossa análise, uma vez que não 

contempla o objeto desse estudo: as criações linguísticas. 

1.2. Conexionismo 

 O Conexionismo postula que o estímulo-resposta está na base neural, na maneira como 

os dados entram (input) e saem (output). Assim sendo, estabelece uma relação entre o 

organismo e o ambiente, ou seja, a rede neural e as informações linguísticas que rodeiam a 

criança e, dessa forma, admite as analogias e as generalizações feitas (SANTOS, 2007. p. 219-

220; RÉ, 2010, p.19).  Considerando que esta teoria enfoca, principalmente, no conteúdo 

linguístico também não a usaremos como base, posto que, o conteúdo que analisaremos exige 

a adoção de teorias que postulam que o falante é protagonista na aprendizagem e uso da língua. 

2. Teorias racionalistas 

2.1. Inatismo 

 A hipótese racionalista proposta por Chomsky é o inatismo, ou seja, é a existência de 

um determinante biológico natural da raça humana, um dispositivo de aquisição da linguagem 

(DAL) ativado pelo contato com a língua e exercício da mesma. Essa teoria é fundamentada na 

rapidez apresentada pela criança que, entre os 3 e 4 anos, adquire e desenvolve propriedades 

abstratas e complexas da gramática da língua que, segundo Chomsky, se deve a um fator 

geneticamente transmitido. Para ele, essa capacidade intuitiva sobre as (im)possibilidades de 

alguns tipos de construções sintáticas não se dá por memorização de regras e, dessa forma, 

Chomsky menospreza o processo de aprendizagem da língua, que será objeto de outras teorias.  

2.2. Construtivismo 

 Segundo Slobin, a teoria construtivista pode ser subdividida em cognitivista e 

interacionista, e sugere que o mesmo mecanismo que possibilita a aquisição da linguagem é 

responsável também por outras capacidades cognitivas. (SLOBIN,1980) 

 



753 

 

2.2.1. Cognitivismo 

 O Cognitivismo foi desenvolvido por Piaget, que vinculou a linguagem à cognição e 

atribuiu às experiências e ao desenvolvimento do raciocínio a aquisição da linguagem. Esse 

pensamento não pode ser confundido com o empirista, uma vez que Piaget considerava que o 

conhecimento vem da interação com o ambiente e não do ambiente por si só. Embora considere 

a interação como fonte de conhecimento, também não pode ser considerada um pensamento 

interacionista visto que se trata da interação da criança com o mundo, enquanto a teoria 

interacionista focaliza a na participação do adulto como mediador. Contudo, não basta que a 

criança interaja com o mundo, é necessário respeitar os estágios de maturação pelos quais ela 

passa e ao longo dos quais ocorre uma mudança na linguagem da criança que passa de 

egocêntrica para socializadora. A linguagem egocêntrica é caracterizada por não considerar o 

interlocutor, a criança não desempenha um papel social, e assim sua fala é para si mesma. Essa 

fala tende a diminuir por volta dos sete anos de idade, quando a criança passa a interagir, esses 

estágios de desenvolvimento cognitivo são sucessivos e acumulativos.  (SANTOS, 2007. p.223-

224; RÉ, 2010, p.23-24; LYONS, 1987, p. 227). 

2.2.2. Interacionismo 

 A base da teoria interacionista, desenvolvida por Vygotsky, é a interação verbal, o 

diálogo, as trocas comunicativas. Segundo ele, o conhecimento linguístico se constrói a partir 

desse convívio social e cabe ao adulto mediar e regular - podendo facilitar ou dificultar o 

processo -  as informações que a criança vai receber. Essa é a chamada zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) onde há a transição da relativa dependência para a relativa independência da 

criança, onde ela passa a ser capaz de fazer sozinha algumas das coisas de que anteriormente 

necessitava de auxílio. Para Vygotsky, todo o processo de amadurecimento da criança se dá por 

meio da interação, do conhecimento que é passado à criança através do adulto mediador 

(SANTOS, 2007. p.223-224; RÉ, 2010, p.23-24). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Apresentadas as teorias principais sobre aquisição da linguagem, passa-se, agora, os 

procedimentos que nortearam a pesquisa realizada. Conforme apresentado na introdução, este 

estudo propõe-se a analisar duas obras destinadas ao público infantil (ambas tiveram sua 

primeira edição no ano de 1991): Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth Rocha, que traz as 
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aventuras do esperto Marcelo, que inventava palavras, e a obra de Pedro Bandeira, Ritinha 

Danadinha, reeditada com o título A Menina Danadinha em 2007, que apresenta a menina que 

corrige/altera a língua portuguesa por métodos considerados “amalucados” pelas demais 

personagens. 

 As obras serão aqui usadas como uma representação artística (literária) de fatos 

cotidianos e verossímeis, recorrentes durante o processo de aquisição de linguagem e serão 

objetos de um estudo analítico-descritivo. 

 A leitura de ambas as obras foi pontuada por levantamento e análise das inovações 

propostas pelas personagens ao sistema da língua portuguesa, procurando enquadrá-las aos 

aspectos teóricos acima esboçados, a fim de atingirmos o objetivo geral deste trabalho: a 

descrição e a análise do processo de desenvolvimento da linguagem em construções criadas por 

duas personagens de obras da literatura infantil. 

 

4. A LÍNGUA PORTUGUESA NA VOZ DE MARCELO E RITINHA 

 Para possibilitar a análise das obras, apresentamos breve resumo das mesmas, 

destacando as criações linguísticas encontradas nos textos reunindo-as em tabelas. 

 Em Marcelo, marmelo, martelo, o menino Marcelo protagoniza uma história de 

inconformidade com os usos convencionados pela a língua portuguesa. O garoto questiona os 

nomes atribuídos às coisas que o cercam e até mesmo seu próprio nome, daí o título da obra. 

Esses questionamentos geram a não aceitação de alguns termos estabelecidos na língua - como 

a palavra colher, por exemplo- e a criação de nomes que pareçam mais significativos para 

Marcelo, como mexedor que passa a ser usado por ele para se referir ao objeto colher. Essas e 

outras criações passam a ser usadas pelo menino, substituindo, assim, alguns signos 

estabelecidos pelo sistema linguístico e que acabam provocando mal-entendido entre o garoto 

e seus pais. Essa situação é ilustrada abaixo na imagem da obra referida: 

Abaixo, apresenta-se a tabela 1, que agrupa as criações encontradas na obra: 

Tabela 1- Criações Linguísticas em Marcelo, marmelo, martelo. 

Página Criação linguística Palavra correspondente 

 

13 Sentador Cadeira 

Cabeceiro Travesseiro 
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14 Mexedor Colher 

Suco-de-vaca Leite 

Suco-da-vaqueira Leiteira 

15 Solário Dia 

Puxadeiro Burro 

Carregadeira Carroça 

Possuidor Dono 

18 Lunário Noite 

19 Moradeira Casa 

Latildo Cachorro 

20 Embrasou Incendiou 

Branqueira Fogareiro 

 

Figura 1- Imagem da página 20 de Marcelo, marmelo, martelo.  

 A menina danadinha conta divertidas aventuras de Ritinha, a garota que pensa 

diferentemente de todos e sempre tem uma perspectiva muito criativa e engraçada. Ritinha 

também questiona a língua, seus usos convencionais e expressões populares; para ela, a língua 

nem sempre exprime aspectos que não podem ser omitidos, como sexo e idade, por exemplo. E 

é por isso que a menina decide alterar a língua da maneira como lhe parece mais adequado. As 

demais personagens conseguem compreender o que Ritinha diz, mas sempre a corrigem, pois 

acham suas criações amalucadas. 

 Segue abaixo a tabela 2, que resume as criações encontradas na obra: 
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Tabela 2- Criações linguísticas em A menina danadinha 

Capítulo Criação linguística Tipo Intenção da criação/ 

Finalidade 

 

1)  O vendedor  

atrapalhado 

Página 7: Boa dia; 

tomanda banha; 

dizenda;  estavo 

Página 8: Palavros 

Página 9: Brigada 

(particípio de brigar); 

ensinanda; estavo. 

Mudança de gênero 

em substantivos e 

verbos. 

Concordar com o 

gênero da palavra, do 

sujeito ou do 

enunciador. 

2) Cacareca de  

chocolate 

Página 11: 

Galinha/ gala/ galona 

Focinho/ foço/ foção 

Página 12: 

Vizinho/ viza/ vizão 

Madrona. 

Mudança de grau em 

substantivos. 

Representar o tamanho 

daquilo ou de quem a 

palavra se refere. 

3) Burrinho 

amarrado 

Página 20: 

O meu Alegria. 

Mudança do artigo e 

do pronome. 

Concordar com o 

gênero da personagem 

chamada Alegria. 

4) Chá de 

sumiço 

* Não há criações 

linguísticas 

-Uso literal de ‘chá de 

sumiço’. 

__ __ 

5) A 

Imundação 

Página 40: 

Imundação (quem fala é 

o narrador) 

__ __ 

6) 

Contrabando 

de gato 

Página 44: 

Aeromeninas; pilota 

Mudança de gênero e 

criação de palavra. 

Representar gênero e 

idade da personagem. 

7) O dedão Não há criações 

linguísticas 

__ __ 

8) Trocando as 

bolas 

*Não há criações 

linguísticas 

- Mistura de canções e 

de histórias  

__ __ 

 

 A imagem que segue abaixo exibe as inovações propostas pela garota: 
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Figura 2- Imagem da página 8 de A menina danadinha 

  

 Iniciamos a análise com a obra de Ruth Rocha. As criações linguísticas feitas por 

Marcelo são de ordem semântica, isto é, a personagem atribui novos nomes às coisas, pois não 

compreende a relação entre significados e significantes. Apontamos como possível causa dessa 

incompreensão a arbitrariedade do signo, com base na teoria Saussureana, que afirma que 

língua é regida por uma convenção social que estabelece signos linguísticos arbitrariamente: 

O laço que une o significante ao significado é arbitrário ou então, visto que 

entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com 

um significado, podemos dizer que o signo linguístico é arbitrário. [...] Com 

efeito, todo meio de expressão aceito numa sociedade repousa em princípio 

num hábito coletivo ou, o que vem a dar na mesma convenção. (Saussure, 

2012, p.108) 

 Podemos associar a esta afirmação, a teoria de Piaget citada anteriormente que alega 

que o desenvolvimento do conhecimento linguístico se dá em estágios de maturação graduais. 

Desse modo, relacionamos o período de aquisição da linguagem, no qual Marcelo se encontra, 
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à quebra do contrato linguístico social – isto é, as criações do garoto-, visto que, esta convenção 

coletiva ainda não é natural para Marcelo em razão do estágio de maturação em que ele se 

encontra. 

 Acrescentamos, ainda, a apropriação da língua que se inicia, normalmente, a partir dos 

18 meses de vida (cf. TERRA, 1997, p. 9) e a autonomia do falante que permite a expressão 

individual de vontade e inteligência (SAUSSURE, 2012, p. 45) como fatores relevantes para 

compreender os questionamentos e as inovações feitos por Marcelo. 

 Além de criar novos nomes, o protagonista passa a usá-los como substitutos dos nomes 

estabelecidos pelo uso social da língua, o que causa, em princípio, um ruído na comunicação 

do garoto com seus pais. Podemos justificar a ocorrência desse ruído com base em Saussure 

que afirma que essa convenção social é eficiente porque é fruto da adesão e do uso coletivo e 

não de imposição de um indivíduo. Outro fator que colabora para a ocorrência desse ruído é 

certa resistência da língua às mudanças, pois a língua é perpetuada por sua transmissão como 

herança dada às novas gerações. As transformações ocorridas na língua, de maneira geral, se 

concretizam entre gerações. (SAUSSURE, 2012, p. 110 e 111). Isso por que “Numa língua 

existe, pois, ao lado da força centrífuga da inovação, a força centrípeta da conservação, que, 

contra-regrando a primeira, garante a superior unidade de um idioma como o português”. 

(CUNHA, CINTRA, 1985) 

 Prosseguindo, então, com a análise da obra de Pedro Bandeira. Diferentemente das 

elucubrações linguísticas da personagem Marcelo, as criações de Ritinha não se restringem ao 

campo semântico, mas têm por objetivo estabelecer concordância de verbos e substantivos com 

o sujeito, o objeto/pessoa de que se fala ou o enunciador, isto é, são criações no âmbito da 

sintaxe e da morfologia. 

 As criações linguísticas feitas por Ritinha são mais complexas do que as feitas por 

Marcelo, visto que as normas que regem a sintaxe e a morfologia da língua são princípios mais 

abstratos e mais complexos do que o princípio de convecção do signo. No entanto, as 

personagens compartilham os mesmos motivadores: a apropriação da língua e a autonomia 

desenvolvida pelo falante, já mencionados anteriormente. 

 Define-se, neste estudo, sintaxe em consonância com a postulação de Chomsky (1957): 

“a sintaxe é o estudo dos princípios e processos que presidem à construção de frases” e tem por 

objetivo a criação de uma gramática, que é definida por ele como um mecanismo de produção 

de frases. Um dos diversos tipos de gramática é a gramática internalizada, que é construída pelo 
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falante com fundamento em suas experiências linguísticas (apud TERRA, 1997, p.57). A essa 

afirmação, relaciona-se a teoria interacionista para a qual o conhecimento linguístico é 

adquirido por meio do convívio social. 

 A análise aqui proposta ajusta-se à teoria inatista, explanada anteriormente, em 

conformidade com o pensamento de Chomsky, que propõe que a competência linguística se 

deve a um fator biológico, denominado Gramática Universal (GU). 

A GU é interpretada, portanto, como uma propriedade de cérebro humano. 

Essa propriedade é a concretização biológica de nossa faculdade da linguagem 

(seja na versão forte ou fraca do inatismo). Ela é a maneira pela qual a 

disposição para a linguagem deve estar codificada no genoma Homo Sapiens. 

(KENEDY, 2016, p.94) 

 Adota-se neste exercício analítico a perspectiva inatista, uma vez que esta teoria procura 

explicar um dos aspectos não contemplados pelas demais teorias: durante o processo de 

aquisição da linguagem, a criança domina, mesmo que de maneira basilar, preceitos complexos 

da língua em poucos anos. Para Chomsky, esse fato não pode ser fruto dos dados linguísticos a 

que a criança tem acesso, visto que são ‘dados linguísticos primários’ e sim da capacidade de 

processar esses dados e de formar as estruturas que caracterizam a linguagem humana 

(SLOBIN,1980, p. 142). Toma-se, aqui, como exemplo ilustrativo, o estudo experimental 

citado por Name, cujo resultado apontou que o fato de não haver, na língua portuguesa, 

diferenças marcadas entre nomes e adjetivos não se constitui como um empecilho para o 

desenvolvimento da linguagem e que durante primeiro ano de vida os bebês já são capazes de 

identificar objetos a partir de suas características. (BELCHADHA, 1996; SMITH & HEISE, 

2000 Apud NAME,2007, p. 55). Esta distinção citada no estudo corresponde ao reconhecimento 

de informação semântica e independe da capacidade de conceptualização.  

 Apesar de considerar a competência linguística uma capacidade biológica, os 

gerativistas atestam que esse dispositivo biológico (GU) deve receber estímulos (contato com 

a língua) pra que seja ativado e possa gerar conhecimento linguístico na mente do indivíduo. 

Assim sendo, a GU é o estágio inicial (geneticamente programado) que, depois de ativado, 

origina outros estágios, até que chegue o estágio estável, que corresponde ao momento em que 

já foram retiradas do ambiente informações suficientes para a formação da gramática de uma 

língua específica (KENEDY. 2016, p.96). Esse dispositivo biológico (GU), que segundo a 

proposta minimalista corresponde a um sistema computacional, é o que possibilita a assimilação 

das características da língua. Nas palavras de Name (2007):  
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O sistema computacional é alimentado pelos traços e valores especificados no 

léxico da língua. Dessa forma, a criança deverá identificar, nos dados de fala, 

as propriedades fonológicas e semânticas pertinentes à sua língua, além dos 

valores referentes aos traços formais. Essa identificação estaria disponível, 

inicialmente, a partir de características prosódicas e fonológicas da língua e 

seriam acessíveis a partir da interface fonética. (NAME, 2007, p 57) 

 As propriedades acústicas da fala podem explicitar as características semânticas, 

morfológicas e sintáticas, dessa forma, a criança pode adquirir os conhecimentos que necessita 

para formar sua própria gramática por meio do que ouve. Esse processo denomina-se 

bootstrapping, e pode ser definido como um método de ancoragem em módulos, isto é, a criança 

faz uso de seus conhecimentos no domínio do módulo fonológico/prosódico para assimilar 

conhecimentos de outros domínios, como a sintaxe e a morfologia (NAME,2015, p.79; 

SANTOS & SIKANS,2005,p. 121), explicado abaixo: 

É esse o ponto de partida do bootstrapping prosódico/fonológico, que 

considera que desde os seus primeiros dias de vida o bebê já é capaz de 

processar características da fala que lhe permitiriam identificar propriedades 

daquela língua, tais como a ordem estrutural. A segmentação dos enunciados 

em unidades menores facilitaria a aquisição lexical inicial, e partir do 

reconhecimento de alguns itens lexicais e de sua posição na estrutura sintática  

o processo de mapeamento sintático de novos itens seria desencadeado, num 

processo de bootstraaping sintático. (NAME,2007, p. 57 e 58) 

 Esse método de ancoragem é iniciado ainda na gestação - conforme Crystal, mais acima 

- quando o feto começa a ouvir o contorno prosódico da fala da mãe e por isso é capaz de 

identificar, já nos primeiros dias de vida, as diferenças acústicas entre consoantes e vogais, entre 

línguas prosodicamente distintas e entre itens lexicais diferentes.  Essa percepção evolui ao 

longo do primeiro ano de vida, de maneira que o bebê torna-se capaz de reconhecer o padrão 

silábico e as combinações fonêmicas mais frequentes da língua. Ao longo do segundo ano de 

vida, a criança começa a reconhecer a ordem de palavras-padrão e sua relação com papéis 

temáticos de agente paciente. A partir dos três anos surgem as criações linguísticas feitas com 

base nas possibilidades morfológicas da língua, como por exemplo, “ eu fazi” ou “arranhinho” 

(NAME, 2015, p.73). Segundo Chomsky: 

 Qualquer gramática de uma língua deve projectar o corpus finito e mais 

ou menos acidental de enunciados observados num conjunto (que se presume 

infinito) de enunciados gramaticais. Neste aspecto, uma gramática reflecte o 

comportamento do falante que, a partir de uma experiência de língua, finita e 

acidental, consegue produzir ou compreender um número infinito de novas 

frases. (CHOMSKY,1957, p.17) 

 Em síntese, a criança desenvolve a percepção e começa a identificar, pouco a pouco, as 

propriedades que compõem a língua. A partir daí, estende seu vocabulário, cria novas palavras, 
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novas expressões, fazendo uso do conhecimento adquirido para expressar suas ideias e dar asas 

a sua criatividade (NAME, 2015, p.73). 

 Podemos aplicar esta assertiva na análise das criações linguísticas produzidas por 

Ritinha; por exemplo, a partir da palavra ‘galinha’, a personagem produz as palavras 

‘gala/galona’.  Observando estas criações podemos, notoriamente, perceber que Ritinha 

compreende as características morfológicas formadas pelas flexões de grau. A personagem 

pressupõe, por inferência, que galinha seja um sufixo de diminutivo, sendo assim gala 

corresponderia à palavra primitiva e galona seria um sufixo aumentativo. O uso de afixos para 

flexão de grau é comum na língua portuguesa, como por exemplo: Dente, dentinho, dentão – 

analogia que seguramente norteou a lógica criativa de Ritinha. 

 A composição feita pela menina também é fundamentada nas padronizações da língua.  

Ritinha presume que se a palavra aeromoças denomina as moças que trabalham em aviões, a 

palavra aeromeninas deve ser para as meninas. Assim como “aeromoças”, “aeromeninas” seria 

fruto do processo de formação de palavras por justaposição, característico da língua portuguesa. 

 Ademais, Ritinha também assimila o uso das vogais “A” e “O” para flexionar gêneros, 

bem como reconhece algumas noções de concordância. Mas, diferentemente do que é 

convencionado pela língua, a garota aplica esse tipo de flexão, indistintamente, tanto a verbos 

quanto a substantivos para concordar com o sexo do enunciador ou o gênero da palavra 

seguinte, como em suas criações: “boa dia e bom dio’” no caso de um enunciador homem ou 

mulher, “palavros masculinas e palavras femininas”, e a mudança de artigo para concordar com 

a personagem – o burrinho chamado Alegria – a quem se refere como “o meu Alegria” (com a 

silepse da palavra “burro”, que fica subentendida). 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A aquisição da linguagem é um processo de alta complexidade, visto que a língua possui 

convenções sociais arbitrárias, normas abstratas, irregularidades morfológicas e outros fatores 

que poderiam dificultar a assimilação das propriedades da língua. Entretanto, não é o que 

acontece, – exceto, naturalmente, nos casos específicos que apresentem algum tipo de 

deficiência - pois a criança começa a identificar as características linguísticas durante o primeiro 

ano de vida e começa a balbuciar seus primeiros sons, suas primeiras palavras, até a emissão 

do seu primeiro “signo” linguístico, na concepção oferecida por Saussure. 
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 Inúmeros estudos demonstram que o desenvolvimento da linguagem é natural devido à 

capacidade humana inata e por esse motivo a criança desenvolve, sem grandes dificuldades, as 

competências necessárias para adquirir vocabulário e formar sua gramática, com base nas 

informações linguísticas a que tem acesso. Essa apropriação acontece de tal maneira que, a 

partir dos três anos, a criança faz relações, estabelece analogias, elabora neologismos, 

recorrendo ao repertório linguístico que já possui. 

 Este comportamento é completamente natural, não só porque a criança precisa se 

acostumar à aquisição e uso da linguagem, mas também porque a língua se compõe de 

analogias. Considerando que a língua nada mais é do que a aceitação coletiva dos usos 

individuais dos falantes, constatamos que sua criação, sua manutenção e evolução depende, 

diretamente, da criatividade dos que a utilizam – conforme a breve análise das ocorrências 

encontradas nas obras de Ruth Rocha e Pedro Bandeira puderam ilustrar. 
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RESUMO 
Esse artigo pretende compreender o fenômeno da viralização, a partir de estudos de casos – no 

segmento de restaurantes de Fast Food – além de uma pesquisa quantitativa e uma análise 

bibliográfica de estudiosos da área de Comunicação e Marketing. A viralização, sendo um processo de 

propagação de conteúdo em massa no ambiente online, é um procedimento notório por transmitir uma 

mensagem de grande impacto para o internauta, incorporando um método de comunicação ideal para 

aqueles que querem se comunicar eficientemente na atual era digital.  Acredita-se que esse 

procedimento é dado, e motivado pela capacidade do conteúdo transmitido em representar a identidade 

do indivíduo e sua comunidade online, tornando o compartilhamento desse conteúdo uma reafirmação 

dessa identidade para o internauta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Viralização; Fast Food; Redes Sociais; Internet; Era Digital. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A revolução digital é um processo contínuo que ocorre há décadas, e vem rapidamente 

mudando o comportamento do consumidor, a grande velocidade com que essas mudanças estão 

ocorrendo colocam as empresas em um mercado, visto por muitos, como imprevisível. Após a 

chegada da internet e dos smartphones o mundo está conectado 24 horas por dia, a barreira do 

ambiente online e do off-line já é considerada inexistente. Não é preciso mais sair de onde se está para 

acessar uma máquina que leve as pessoas para o ON, o mundo online está com as pessoas onde quer 

que estejam (GABRIEL, 2012). 

Consequentemente essas novas tecnologias criam uma nova dinâmica com os consumidores, 

estabelecendo um ambiente onde as pessoas possam se reunir em comunidades, comentar sobre 

assuntos específicos instantaneamente, compartilhar informações e criar uma identidade cultural 

própria, seletiva, individualizada, baseada nos próprios interesses. Diferente das mídias tradicionais 

(rádio, televisão, jornal e revista), que disponibilizam uma mensagem mais ampla, menos seletiva e 

sem tamanha interação. 

Fruto dessa nova dinâmica midiática é o chamado viral, conteúdo online que é divulgado por 

várias pessoas em um curto espaço de tempo, e esse processo de viralização desperta interesse nas 

Empresas por ser um método muito efetivo de promover engajamento do internauta, pois o mesmo 

compartilha conteúdo online de forma intuitiva, espontânea, refletindo não só o impacto do conteúdo 

para o indivíduo, mas também para a sua comunidade. 

Nesse contexto esse trabalho destacou casos de viralização bem-sucedidos no segmento 

gastronômico de Fast Foods, com as marcas Wendy’s e McDonald’s, as quais estão em um mercado 
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saturado pela concorrência, necessitando trabalhar sua comunicação constantemente para garantir seu 

lugar de destaque. Analisando-as, é possível achar uma resolução para a pergunta: Quais as estratégias 

que as empresas e as marcas de redes de Fast Food estão usando para levar os consumidores a 

compartilharem conteúdos nas redes sociais de forma viral? 

Uma possível resposta é que as empresas que tiveram seu conteúdo viralizado criaram 

mensagens que despertaram uma identificação com internauta, essa identificação sendo pautada na 

associação do conteúdo com a identidade cultural desse consumidor. O conteúdo tendo um caráter 

informativo, cômico ou dramático – propondo uma abordagem criativa – visando a interação e o 

engajamento. Também se considera que a veiculação do conteúdo não se limita a internet, a Empresa 

pode usufruir de formas adicionais para garantir o maior impacto para o consumidor, como por 

exemplo, usar códigos de acesso (QR Codes) impressos em cupons promocionais, para incentivar o 

consumidor a acessar algum domínio Online no próprio estabelecimento comercial, tornando a 

comunicação integrada. 

 Considera-se o desenvolvimento de uma pesquisa quantitativa, além de uma análise 

bibliográfica do trabalho de autores como Grant Mccracken (2003), o qual analisa como a identidade 

cultural é formada a partir do consumo (nesse caso, o consumo da internet); Marshal Mcluhan (1996), 

Manuel Castells (1999) e Henry Jenkins (2009), com trabalhos que analisam o impacto das novas 

tecnologias no comportamento social; Martha Gabriel (2010) e Jonah Berger (2014), com 

metodologias que evidenciam práticas e condutas que o mercado vem utilizando para tornar a 

comunicação digital bem sucedida. Nisso é possível averiguar a hipótese desenvolvida, com o objetivo 

de entender como se forma o processo de viralização, qual é o impacto que o viral tem na sociedade e 

para o indivíduo, e identificar as estratégias utilizadas pelas Empresas no ramo de Fast Food.  

O ambiente online é um local em constante evolução, onde revigora o estado de inovação e 

competição na Indústria, esse meio influencia diretamente a vida das pessoas e muitas vezes o rumo 

que essa expansão midiática trilha é incerto, tornando a adaptação das empresas no mercado um 

desafio exponencialmente ameaçador. Torna-se imprescindível entender como esse ambiente inovador 

engaja seu público a fim de garantir que a mensagem a ser passada nessa mídia tenha a melhor 

repercussão possível.  

A análise do fenômeno da viralização, por meio das redes sócias/ internet, trata-se de uma 

estratégia que altera o comportamento do consumidor, o marketing das empresas e a ação dos meios 

de comunicação (ou publicidade), por isso pesquisadores das áreas de comunicação, bem como os 

estudiosos das estratégias do marketing, precisam estar cientes dessa nova dinâmica. Por essas 

questões a relevância desse trabalho está em possibilitar o desenvolvimento da compreensão do 

fenômeno da viralização na internet/ redes sociais. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais as estratégias que as empresas e as marcas de redes de Fast Food estão usando para 

levar os consumidores a compartilharem conteúdos nas redes sociais de forma viral? 

 

1.2 OBJETIVO GERAL: 
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Detectar e analisar as estratégias que as redes de Fast Food estão utilizando para viralizar seu 

conteúdo nas mídias sociais. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar quais conteúdos se tornam virais. 

-Entender como e por que esses conteúdos se espalham de forma coletiva. 

- Analisar o papel que o conteúdo compartilhado, ou o ato de compartilhar, exerce na vida do 

internauta. 

- Examinar o impacto que um viral pode exercer dentro de comunidades online e na sociedade e a 

efetividade das estratégias de viralização. 

 

1.4 HIPÓTESES 

 

Hipótese Principal 

 A principal estratégia que as empresas do segmento de Fast Food utilizam para 

viralizar sua mensagem é usufruir da interatividade que o ambiente online proporciona 

para atingir seu público-alvo de forma direta, criando conteúdos que conversam com 

a persona do internauta e suas comunidades.  

 

Hipóteses Secundárias 

 

 A comunicação da empresa também muda, passando a integrar diferentes 

plataformas tanto online e off-line, criando mais oportunidades de impactar o público 

de forma mais profunda. 

 O conteúdo das redes sociais busca afetar o consumidor através de mensagens 

informativas, dramáticas, cômicas, que se propõem a uma abordagem criativa, 

visando a interação. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Este artigo se baseia em uma Pesquisa Exploratória, analítica e bibliográfica.  Alguns dos 

autores analisados na bibliografia são: 

Marshal Mcluhan (1996), Manuel Castells (1999) e Henry Jenkins (2009), estudados para 

examinar os impactos que as novas tecnologias, especificamente no ambiente Online, estão causando 

nos meios de comunicação e no comportamento social. 

Grant Mccracken (2003) é analisado para entender a relação entre consumidor e produto 

(internauta e internet), e como o produto influencia a cultura e a identidade do usuário.  

Já o autor Jonah Berger, com seu livro Contágio, por que as coisas pegam (2014), e a 

profissional de marketing, Martha Gabriel, autora do livro Marketing na era digital (2010), 

evidenciam os métodos, as práticas e condutas que o mercado vem aplicando para se suceder em 

propagar as suas mensagens no ambiente digital.  

Uma pesquisa quantitativa também será conduzida a fim de investigar os hábitos e rituais que 

o consumidor estabelece nas mídias sociais. Essa pesquisa será composta por um questionário – 

formulado por 13 perguntas – veiculado pelo site Qualtrics.  

As questões terão o objetivo de categorizar o usuário em grupos de gênero, idade e perfil 

Digráfico (5 perfis psicográficos no ambiente Online, definidos pela agencia de comunicação DM9). 

Depois da categorização, a pesquisa seguirá com perguntas que evidencie as principais plataformas 

Online as quais o usuário utiliza, suas atividades rotineiras nesses veículos e os conteúdos que os 

impactam. 

Utilizando as análises extraídas na pesquisa aplicada, junto com as referências de caráter 

bibliográfico, artigos, documentos Online e estudo de caso, esse artigo almeja demonstrar a natureza 

do problema apresentado, investigar a relevância e veracidade das hipóteses e sugerir conclusões 

lógicas e objetivas sobre o tema. 

 

1.6 FUNDAMENTACÃO TEÓRICA 

 

O autor Jonah Berger, em seu livro Contágio (2014), por que as coisas pegam (2014), analisa 

com profundidade o processo de compartilhamento em massa de um conteúdo na internet 

(viralização), procurando entender como ele se forma e como as empresas estão se beneficiando desse 

processo. Berger teoriza em seu livro o chamado S.T.E.P.P.S. (Social Currency, Triggers, Emotion, 

Public, Pratical Value), sendo seis fatores que incentivam o processo de viralização de conteúdo:  

 

- Moeda Social: a capacidade de um produto ou serviço de fazer o consumidor se sentir 

importante em sua comunidade. Um indivíduo pode compartilhar um produto que é 

considerado caro, pois o preço é agregado ao valor de compra e pode representar o status 

social do comprador. 

- Gatilhos: associação do conteúdo com algo que o faça ser lembrado, seja uma data, um 

outro produto ou lugar específico. O livro usa como exemplo o vídeo de música viral Friday, 

da artista Rebecca Black, o qual atinge seu pico de audiência sempre às sextas-feiras, sendo as 

sextas-feiras o foco principal do conteúdo do vídeo e seria seu gatilho associado. 
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 - Emoção: tudo aquilo que tem um impacto emocional profundo, tanto positivo quanto 

negativo, gera uma comoção e engajamento. As pessoas tendem a compartilhar com mais 

frequência quando um conteúdo tem algum vínculo emocional.  

- Público: o comportamento coletivo acaba por influenciar um indivíduo a aderir o mesmo 

comportamento. Como o caso da Apple, a Empresa optou por colocar o logo da marca 

invertido ao usuário para que o contrário não aconteça para as pessoas a seu redor. 

Acreditando que ao deixar seu logo o mais nítido possível poderia influencia outras pessoas a 

adquirir o mesmo produto. 

- Valor Prático: se algo é realmente prático e útil no dia a dia, onde é dito como um 

facilitador em comparação a práticas convencionais, é considerado algo natural, como um 

impulso ou intuição, o compartilhamento. Com o vídeo “Clear Ears Everytime”, o idoso de 

86 anos, Ken Craig, demonstra como separar a espiga do milho sem dificuldades, uma tarefa 

árdua para muitos virou algo simples logo ao assistir ao tal vídeo, ao ponto de ser 

compartilhado por mais de 5 milhões de vezes no Youtube.  

- Histórias: são consideradas a grande forma de entretenimento, são um veículo que tem a 

capacidade de transportar mensagens complexas em uma forma mais simples e efetiva, e todo 

produto que conseguir entrelaçar seu conteúdo a uma narrativa potencializa suas chances de 

propagação em massa. 

Observando casos atuais, de forma lógica e objetiva, Berger desenvolve uma ótima base 

teórica que não se limita aos exemplos investigados no livro, podendo abranger vários segmentos de 

mercado e, principalmente, o tema abordado nesse artigo. 

 

Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem (1996), de Marshall Mcluhan, define a 

ideia de ampliação dos sentidos humanos através desses meios de comunicação. Os meios que 

auxiliam nas atividades humanas, principalmente na comunicação, deixam de ser meros objetos para 

se tornarem extensões do próprio corpo, dos sentidos e da percepção. Essa extensão acaba por 

influenciar a capacidade do indivíduo de adquirir e transmitir informação, antes mais limitada ao 

âmbito espacial, e agora ampliada pelo advento de novos métodos de interação que transcendem as 

barreiras nacionais e culturais, como ocorre com a comunicação através da televisão, o rádio e a 

internet. 

Segundo o autor, a grande consequência que essas mídias trazem é a formação da chamada 

Aldeia Global, onde a alteração do comportamento humano resulta na criação de novas comunidades, 

ou tribos, unidas por interesses em comum, fruto da influência de diversas culturas. Isso pode explicar 

diretamente a formação das novas tendências, definidas com a ascensão da internet, e o 

comportamento do consumidor, ajudando a entender as estratégias das redes de Fast Food perante esse 

cenário. 

 

Manuel Castells adiciona ao artigo a definição da Conexão Seletiva, apresentado no seu livro 

Sociedade em Rede (1999), onde evidencia esse processo de criação de novas tribos, ou redes. Na era 

digital, onde o individualismo marca sua presença, cada indivíduo usa do meio Online para se conectar 

de forma seletiva, de acordo com os próprios gostos pessoais, formando uma unidade coletiva. 

 

No livro cultura da convergência (2009), de Henry Jenkins, o autor analisa a atuação das 

novas mídias e o comportamento do consumidor na revolução digital. Nesse ambiente Jenkins se 
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aprofunda na dinâmica que o público tem com o conteúdo – próxima a definição de Manuel Castells 

de conexão seletiva (1999) – sendo a interação o maior ganho que o indivíduo adquire em relação as 

mídias tradicionais e anteriores (jornal, revista, rádio e televisão), à ascensão da internet. 

A interação conquistada com o advento das mídias digitais, e a internet, vai além da tradicional forma 

de recepção de conteúdo por veículos de comunicação convencionais, onde o público somente lê, ouve 

ou assiste a algo. O internauta tem a oportunidade de expandir sua experiência com o conteúdo que o 

agrada, trocando informações Online com outros usuários, como, por exemplo, presunções sobre 

filmes vistos, histórias alternativas feitas pelos fãs (fanfics), propagação de curiosidades, impressões 

pessoais sobre o conteúdo (reviews), etc. 

Jenkins comenta que esse processo não se limita aos consumidores do conteúdo, afetando 

também os criadores. Um episódio de uma série de televisão pode gerar declarações virais de 

apreciação nas redes sociais, propagando uma imagem positiva a obra, como também tem a 

capacidade de mover legiões de fãs a se reunir e boicotar tal série, caso o episódio não seja apreciado, 

gerando prejuízos aos investidores. Logo esse ambiente de interação que o usuário cria acaba por 

influenciar os criadores a ouvir seus fãs e recriar o material de acordo com a recepção. 

Essas relações evidenciam o processo de convergência apontado pelo livro, onde as novas 

tecnologias não substituem as antigas, mas as englobam. Um produto pode ser propagado em várias 

mídias, tradicionais ou novas. Internet e televisão, por exemplo, podem se unir para expandir a 

experiência do usuário com o conteúdo contemplado, e o usuário influencia e é influenciado pela obra. 

O conceito de transmídia nasce em resposta ao processo de convergência, onde o conteúdo é 

criado e recriado pensando em extrair o melhor de cada veículo de comunicação. Logo uma franquia 

de filmes pode ser adaptada no universo dos quadrinhos, como também pode virar um livro e um jogo. 

Todos esses produtos apresentam particularidades e características relativas a cada plataforma, 

podendo contar a mesma história de formas diferentes, ou expandi-la em uma grande narrativa, sempre 

visando enaltecer a experiência do público alvo.  

A narrativa transmidiática não se limita a um único espaço de comunicação e cria um 

ambiente de engajamento intensivo com o público, conversa diretamente com a persona individualista 

do internauta e sua comunidade, e cria um universo onde o usuário pode interagir e compartilhar, 

sendo altamente relevante em qualquer segmento de mercado.  

 

Segundo Martha Gabriel (2012), o Cibridismo é definido pelo dinamismo que o indivíduo tem 

em se conectar ao mundo online, de tal forma que não existe barreira entre o mundo conectado 

(online) e o desconectado (off-line). Hoje quem deseja se conectar à internet de forma rápida não 

precisa se locomover a locais de acesso, não tem necessidade de pagar preços exorbitantes pela 

conexão, nem ao menos precisa de uma máquina maior que a própria palma para assistir a algum 

vídeo, ou conversar com outra pessoa de outro lado do mundo, visto que qualquer um que tenha um 

Smartphone tem tudo que precisa no alcance do próprio bolso. 

Essa facilidade de conexão projeta o indivíduo a um novo tipo de interação social que não se 

restringe a espaços isolados entre online e off-line. Consequentemente isso gera três desafios para a 

comunicação de uma empresa, definidos por Martha Gabriel, sendo eles o Tempo Real, é a exigência 

do consumidor em ter conteúdos sendo produzidos a todo tempo; a Economia da Atenção, que 

evidencia a falta de atenção do público devido à sobrecarga de informação no mundo digital, logo 

aumentando a disputa das marcas por atenção e notoriedade perante o público; e por último o cenário 

definido por Multiplataformas e Multitecnologias, denota-se que a maior garantia de impacto para o 

público alvo é o produto do investimento da empresa em diversas plataformas (tanto online quanto off-

line), como ponto de venda, e-mail, redes sociais, mobile, etc... 
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Uma solução recente do ponto de vista das empresas – tomando como base esses desafios e 

englobando os conceitos de Cibridismo (GABRIEL, 2012) e Transmídia – é a chamada Comunicação 

All-line (FREITAS, 2017), uma forma de comunicação que não separa o mundo online do off-line, 

muito menos o cenário de multiplataformas, tornando a comunicação um processo estratégico integro 

e sinergético. 

 

Plataformas de Busca, como Google e Bing, Redes Sociais, como Facebook, Twitter e 

Instagram, o cenário mobile e a realidade aumentada, entre outros conceitos situados no mundo digital 

são apresentados no livro, Marketing na Era Digital (2010), da autora Martha Gabriel. Esse livro se 

torna um guia para esse artigo por evidenciar a relevância que essas novas tecnologias têm no mundo 

contemporâneo e as estratégias que estão se consolidando no mercado de trabalho para as empresas, 

como o Marketing de Mídias Sociais (SMM), marketing voltado para planejamento e comunicação nas 

Mídias Sociais, e a Optimização de Mídias Sociais (SMO), esse consistindo em investir em estratégias 

para ampliar o número de acesso dos usuários dessas Mídias Sociais. 

 

Grant McCracken é um antropólogo canadense o qual estuda o papel do consumo na 

sociedade. Em seu livro Cultura e Consumo (2003), o autor analisa a representação do produto, indo 

além do status e do valor no mercado. 

O ato de consumir é algo comum do ser humano, o qual pode suprir as necessidades básicas, 

desejos e representar valores e princípios culturais. Através de símbolos, esses produtos podem 

afirmar o papel do indivíduo na sociedade, caracterizando o, por exemplo, de forma específica em 

grupos de gênero, idade, ocupação e classe social, além de expor situações culturais especificas, 

pautadas em ocasiões de espaço e tempo. 

O livro destaca o termo Trickle Down como um exemplo de relação entre classes e o produto, 

onde as classes mais altas abordam a moda procurando originalidade e inovação, sempre substituindo 

e renovando o acervo de produtos adquiridos para demonstrar seu destaque na sociedade. Em 

contrapartida esses produtos eventualmente se encontram no varejo popular para outras classes, e essas 

tendem a consumir esses produtos por desejarem elevar seu status social.  

Essa teoria também expõe uma dinâmica além da disputa entre uma classe para outra. Um 

grupo social também vê no consumo uma forma conveniente de se apropriar de vantagens culturais 

proveniente de outro grupo, como é o caso do vestuário feminino no mercado de trabalho, o qual 

adquire características masculinas, tendo como objetivo garantir às mulheres uma posição de destaque 

e autoridade no ambiente profissional. 

 

O consumo é a materialização da cultura contemporânea, e o produto vai além do valor 

utilitário e comercial estabelecido, portando significado e relevância cultural que dão uma identidade 

ao consumidor. A internet não está fora desse panorama – oferecendo um serviço de comunicação em 

nível global – o internauta estabelece suas redes de interesse e contato, participa de comunidades, e é 

incentivado a interagir com o conteúdo que o interessa (compartilhando, comentando e recriando esse 

conteúdo), formando seus rituais de consumo e sua identidade cultural. 

Assim McCracken desenvolve um estudo que apresenta a relação do consumidor com o 

produto, no sentido antropológico e ritualístico, e entender essa relação é um grande fundamento para 

a compreensão do processo de viralização no ambiente digital. 
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Na palestra divulgada pelo site Ted (2017), em vídeo, Dao Nguyen apresenta a resolução das 

pesquisas conduzidas pelo site Buzzfeed, marca famosa em comunicação e humor Online, a qual 

adiciona ao tema desse trabalho a teoria de viralização de conteúdo. Na palestra Nguyen mostra que 

um dos maiores fatores de compartilhamento de um conteúdo é a interação sobre algo que está para 

acontecer. A expectativa e o dinamismo que a internet proporciona gera o buzz (engajamento Online 

coletivo), algo em relação ao que Martha Gabriel (2012) fala sobre Tempo Real, onde o conteúdo deve 

ser criado a todo momento para satisfazer o internauta. A interação, mesmo por um momento, faz com 

que o usuário se sinta parte de uma comunidade. 

Essa interação não se limita ao tempo real, mas também ao que esse conteúdo representa na 

vida do indivíduo. O conteúdo se torna mais forte se reflete e reforça a identidade das pessoas, 

conversando com o usuário e sua comunidade Online. 

 

Outra palestra divulgada pelo site Ted é a do apresentador Kevin Alloca (2012). Ele comenta 

especificamente sobre a viralização de vídeos na internet, nesse processo Alloca explica que os 

chamados Taste Makers (pessoas predispostas a experimentarem coisas novas e diferentes) são os 

responsáveis em apresentar conteúdos pouco vistos para uma audiência maior, exercendo suas 

influências.  

Para o palestrante, além de depender dos Taste Makers para propagar os vídeos, o conteúdo 

dos vídeos tem que reivindicar a característica de imprevisibilidade para capturar a atenção da 

audiência e despertar um senso de participação com comunidades na internet. 

O palestrante dá o exemplo do vídeo clip Friday, já comentado anteriormente no livro de 

Jonah Berger, Contágio (2014). Kevin fala que o Taste Maker foi o apresentador e comediante 

Estadunidense, Jimmy Kimmel, que bastou postar o link do vídeo de Rebecca Black no Twitter, para 

sua audiência se ampliar, chegando a milhares de pessoas. O vídeo, posteriormente, foi se propagando 

mais e mais, com seu pico às sextas-feiras, se tornando um viral. Em breve várias pessoas começaram 

a produzir parodias do clip, formando uma comunidade Online participativa.  

Outro exemplo mostrado é o famoso vídeo no Youtube, Bike Lanes by Casey Neistat (2011). 

Nele o ciclista Casey Neistat faz reclamações por ter recebido uma multa de $50 por estar pedalando 

fora da ciclo-faixa, alegando ser injusto, pois sempre teriam obstruções durante o percurso das faixas. 

Enquanto Neistat faz sua reclamação, em movimento com sua bicicleta, ele inesperadamente colide 

em uma das obstruções que se referiu, tornando o vídeo, segundo Alloca, imprevisível e humorístico, 

características que o tornaram um viral na internet, hoje com 20 milhões de visualizações. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as teorias que os autores citados desenvolvem, é possível observar que a ideia de 

tecnologia e produto vão além da atribuição superficial de valor e funcionalidade. O produto tem a 

capacidade de refletir a identidade do consumidor, e a tecnologia altera a percepção dos sentidos, 

modificando o comportamento individual e social. Diretamente relacionado a atual era digital, a 

tecnologia modifica o modo de comunicação e relacionamento das pessoas, a internet, vista como 

produto, é consumida de forma a criar uma nova dinâmica de relacionamento moldado pelos interesses 

individuais, criando comunidades específicas, seletivas, voltadas muito mais ao individual do que o 

coletivo. Logo uma comunicação impactante para o internauta é aquela que se concentra em refletir 

essa dinâmica a partir de um conteúdo seletivo, que represente uma comunidade de nicho, e/ ou 

transmita um conteúdo que crie um senso de participação e interatividade que faça as pessoas se 
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sentirem parte de uma comunidade. Consequentemente o ato de compartilhar se torna orgânico, visto 

que o mesmo é uma afirmação da identidade do indivíduo Online, além de sua principal forma de 

interagir socialmente. 

Portanto a comunicação de uma empresa deve ser vista como uma forma de gerar engajamento em 

meio ao seu público, não se limitando a uma plataforma online, mas diversificando entre várias redes 

sociais e meios online e offline para garantir o maior impacto e a participação coletiva, podendo ter 

uma abordagem direta, imprevisível, com apelo emocional positivo e representativo no contexto 

social.  
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RESUMO 

 

Nesse trabalho trataremos da plataforma de streamming musical chamada Deezer. Nele, 

analisaremos tanto de forma interna quanto externa, de ameaças a oportunidades, forças e 

fraquezas. Além disso, verificaremos de forma ampla nossos 4p´s, nossos concorrentes 

diretos e indiretos para assim montarmos uma estratégia para alavancar o seu sucesso online 

e offline. Portanto, nossos objetivos além de trazer o sucesso para a Deezer, é de querer que 

a plataforma ganhe dimensões perante os usuários que utilizam o serviço de música 

streamming, dado isso, procuramos uma solução eficiente e eficaz para atingirmos nosso 

objetivo, colocamos como principal aliado o passado e desenvolvemos algo que relaciona 

tanto o antes quanto o agora.  

 

PALAVRAS-CHAVE: passado, jukebox, futuro, música, acervo, streamming, preço, pacotes, 

Deezer. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Para iniciar o nosso trabalho, analisaremos o ambiente externo, que foi dividido entre 

macroambiente e microambiente. Esse ambiente envolve tudo aquilo que não podemos 

controlar, mas que influencia na empresa direta ou indiretamente. 

Dentro do macroambiente, existem alguns temas a serem analisados e começaremos pela 

economia. A atual situação do país, os juros, a bolsa de valores e a alto ou baixa do dólar são 

fatores que influenciam indiretamente na empresa. Já o poder de compra dos consumidores 

e o valor do Spotify e dos concorrentes, influenciam mais drasticamente pois se o concorrente 
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estiver com valores mais baixos e o poder de compra de quem consome o Deezer for menos, 

consequentemente, esses consumidores irão preferir o concorrente.  

A tecnologia é outro fator a ser analisado, pois, com a divulgação das redes sociais e com o 

3g e 4g, as pessoas passaram a ter mais acesso a informação e também, o Deezer passou a 

ter mais um meio para divulgar, alcançando um público ainda maior.  

Além disso, a política influencia também porque ela está diretamente ligada a economia. 2018 

é um ano de eleições importantes, e dependendo do resultado, pode ocorrer uma alta ou baixa 

do dólar, afetando a economia. Existem também sindicatos e ministérios que estão 

diretamente ligados a música.  

A legislação é outro fator importante, pois existem leis, regulamentação e a lei do consumidor 

que pode influenciar na empresa. 

 Na cultura, identificamos que o índice de alfabetização, o nível de escolaridade, a estrutura 

das escolas do Brasil em geral, os veículos de comunicação, o costume de ouvir música e a 

resistência dos brasileiros nos pagamentos online podem influenciar pois, não são todas as 

pessoas que escutam musica regularmente e por isso não sentem necessidade de baixar um 

aplicativo próprio para isso e além disso, tem medo de fraudes e preferem não utilizar o seu 

cartão de crédito dessa forma.   

O clima pode afetar também através da poluição sonora, poluição atmosférica, poluição visual 

e principalmente, poluição hidrológica, que afeta diretamente o 3G e 4G, dificultando o uso do 

aplicativo na sua forma online. 

Ao avaliar o microambiente externo de Deezer, pudemos fazer algumas constatações sobre 

o mercado. Primeiramente localizamos alguns de seus clientes e steakholders, sendo eles as 

lojas digitais de aplicativos em smartphones, como Google Play em celulares com sistema 

operacional Android, e Apple Store para aparelhos com sistema operacional IOS, a operadora 

de celular Tim com quem a Deezer possui uma parceria chamada Tim Deezer Music, que 

permite aos usuários que possuem determinados planos da operadora usufruir das 

funcionalidades de uma conta premium sem os custos da mesma, possui também parcerias 

com times de futebol Flamengo, Barcelona e Manchester United que consiste em um conteúdo 

personalizado para os torcedores do time, e com o hospital Sírio Libanês aonde existe a opção 

de, ao realizar alguns exames de imagem feitos em maquinas que emitem barulhos 

desagradáveis, o paciente pode optar por ouvir músicas no aplicativo Deezer, são também 

steakholders, cantores e produtoras, fundamentais para a plataforma pois a alimentam com 

conteúdo, sendo essa relação favorável para ambas as partes, já que para este público quanto 
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mais visibilidade para suas músicas melhor, e por último os consumidores finais que possuem 

contas no aplicativo. 

Após avaliar os possíveis clientes, verificamos os principais concorrentes diretos da marca, 

que buscam atingir um público bem semelhante, o Spotify, Apple Music, Tidal, Google Play 

Music, Napster, SoundCloud, Stream e SongFlip, são os principais da categoria, 

selecionamos também alguns dos concorrentes indiretos, que são aqueles que não oferecem 

o mesmo serviço, mas também concorrem de certa forma pelo mesmo público, como o 

Youtube, o rádio em si, programas de clipe de música e televisão. 

Por se tratar de um aplicativo, para celulares e computadores, os distribuidores desse serviço 

são diretamente os meios em que pode ser baixado e ter seu conteúdo reproduzido, 

Smartphones em geral, computadores e o Xbox One. 

Para que o aplicativo seja atrativo é necessário um bom conteúdo, e os fornecedores que 

possibilitam a disponibilização desse conteúdo na plataforma são as gravadoras de música 

em geral, as músicas autorais, que podem ser colocadas na plataforma mesmo sem o 

intermédio de uma gravadora, o LyricFind, que se trata de uma empresa líder global na oferta 

de letras de músicas a qual fornece as letras de músicas no aplicativo enquanto os usuários 

escutam a música em si, além dessas empresas que são responsáveis pela produção do 

conteúdo, a Deezer conta também com uma empresa responsável pela manutenção da 

plataforma e pelo armazenamento de todo o conteúdo disponível. 

Analisamos também os aspectos legais, e a plataforma ainda está sob a regulamentação da 

Condencine, que é o órgão responsável pelo departamento de desenvolvimento da indústria 

cinematográfica e é taxada pelo ISS que é o imposto cobrado sob serviços. 

No ambiente interno pesquisaremos sobre os 4ps. Para iniciar, analisaremos o P de produto. 

O Deezer possui alguns pacotes, além do tradicional de R$ 16,90 que é o pacote universitário 

com custo de menos da metade do preço normal, e há o pacote family com custo de R$ 26,90 

por mês com direito a 5 pessoas utilizarem. E também existe um perfil voltado para crianças, 

que é controlado pelos pais. 

Em Promoção, verificamos algumas ações feitas pela Deezer como, uma parceria com o time 

Flamengo que dentro da plataforma Deezer há uma playlist com várias músicas, gritos e 

narrações do time, além da parceria feita com o cantor Wesley Safadão que produziu em 

conjunto com o Flamengo uma música chamada “Eu já nasci Flamenguista”, parceria com a 

operadora de celulares TIM, em que todo cliente da operadora tem direito a usar o Deezer 
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integralmente, acordo com dois dos maiores times do mundo Barcelona e Manchester United 

que consiste na criação de um canal dentro da plataforma. Uma das parcerias que mais está 

dando certo e uma novidade no mundo streamming é a parceria com a equipe de League of 

Legends FNATIC que os integrantes do time podem compartilhar com seus fãs, músicas que 

mais gostam. Temos também a parceria com a Cabify no Rio de Janeiro que, todo usuário 

que entrar no carro tem direito a escutar e escolher sua música durante a corrida, além da 

parceria com o hospital Sírio Libanês que, todo paciente submetido a uma ressonância 

magnética tem direito a usufruir do app enquanto espera pelo seu atendimento. 

No P de produto, verificamos que o Deezer é um aplicativo que possui mais de 40 milhões de 

músicas para seus usuários ouvirem, perfis exclusivos para crianças escutarem canções de 

ninar, opções de criar playlists e ouvi-las offline, além de conseguir compartilhar sua playlist 

com um amigo que também possua Deezer. Analisamos o P de praça como um campo não 

tão extenso em relação a plataformas, mas sim da disponibilidade que o Deezer passa para 

seus clientes ao redor do mundo, que são mais de 180 países, além disso, o Deezer está 

presente em desktop e mobile. 

Na análise swot podemos observar as promoções que se encaixam nas forças do Deezer 

como pacotes universitários e pacote Family. Além da promoção para cliente TIM que conta 

com a oportunidade de todos os clientes TIM terem acesso gratuito ao aplicativo e o pacote 

Flow em que os clientes têm a oportunidade de criar uma playlist infinita de acordo com seus 

gostos. As parcerias com times de futebol, de e-sports e o Hospital Sírio Libanes fazem com 

que o aplicativo fique mais conhecido com 40 milhões de músicas. 

Em relação ao preço, a Deezer condiz com seu público pois o preço de 26,90 reais é justo. O 

aplicativo possui um perfil exclusivo para crianças com canções de ninar, trilha sonora de 

desenhos entre outros com total controle dos pais. Além disso, é possível escutar as músicas 

em modo offline e ainda com 1 mês grátis para que todos conheçam bem o aplicativo. 

Nas fraquezas da matriz, vemos que a Deezer é pouco conhecida e não possui uma boa 

divulgação da sua marca para ter engajamento nas suas redes sociais. Possui baixo 

investimento e pouca interação com o público e baixo Market share. 

Nas oportunidades, as novas tecnologias permitem o melhor entendimento do perfil dos 

consumidores mostrando assim, músicas semelhantes ao seu gosto musical. Em redes 

sociais são uma das plataformas mais rentáveis e que há uma maior penetração devido ao 

serviço oferecido. Seu público alvo está sempre conectado. 
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O poder de compra dos consumidores aumentou com a diminuição do desemprego, assim, 

houve um aumento também no consumo junto com o crescimento econômico de 1% do país. 

As pessoas estão cada vez mais se envolvendo com a música por ter essa facilidade de 

escuta-la. Devido ao ano de eleição, os governos investem mais nas eleições portanto o giro 

econômico é bem maior. 

Sobre as ameaças, a diminuição do número de produtoras causa um impacto pois sem elas 

produzindo as músicas, terão que ficar reféns de fazer música própria. As promoções do 

Spotify tem maior aceitação por parte dos usuários de streaming musical. Além de que a 

inflação dificulta a compra de celulares e de pacotes junto com a variação do dólar. 

Por ser ano de eleição, o emprego pode ser afetado porque os investimentos de 

empreendedores tendem a diminuir, o que desaquece a economia e diminui a produtividade 

das empresas. Como consequência, temos a diminuição nas contratações, portanto quanto 

menos emprego, menos poder de compra nossos consumidores terão. 

Ao fazermos uma avaliação da marca pudemos notar os seguintes problemas de marketing, 

baixo número de usuários ativos na plataforma, baixo Market share e pouco investimento em 

publicidade para que esse quadro seja alterado, em relação a comunicação da marca, 

pudemos detectar como problema o pouco engajamento nas redes sociais, que hoje em dia 

é de extrema importância para a comunicação entre marca e cliente. 

Pensando nessas questões e os problemas enfrentados pela marca, o objetivo de marketing 

é aumentar em 10% o número de usuários na versão gratuita e 5% na versão paga e o objetivo 

de comunicação é aumentar a divulgação, tornando assim o aplicativo mais conhecido para 

seu público alvo. 

No planejamento de comunicação temos o objetivo de tornar o Deezer o aplicativo mais 

conhecido para seu público alvo. Nos objetivos de comunicação, queremos tornar o aplicativo 

conhecido usando influenciadores para divulgação da campanha com foco em homens e 

mulheres de classe A, B, C de 15 a 40 anos. A praça será São Paulo e Rio de Janeiro num 

período de 6 meses de campanha de Julho a Dezembro. No mix de comunicação iremos 

comunicar através de quatro formas: PDV, promoção de vendas, da propaganda e do 

marketing direto. 

Após analisarmos os ambientes internos e externos e a Swot, constatamos os problemas de 

marketing e de comunicação. Para resolvê-los, tivemos a Big Idea que teve como tema “A 

Deezer é a nova JunkeBox do futuro”. A Junkebox era uma máquina muito tecnológica para 
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a sua época e através de moedas ou dinheiro, tocava a música escolhida pelo cliente que 

estejam em seu catálogo. Ela se assemelha com o Deezer, pois, no aplicativo você também 

pode escolher uma música para ouvir dentro de um catálogo de músicas, basta inserir seu 

cartão de crédito se quiser o pacote Premium.  

Para divulgar essa campanha, fizemos um plano de ação pensando em divulga-lo para 

diversas pessoas e em meios diferentes.  

A campanha teria como tema principal Junkebox e a época em que ele era usado. Então terá 

características dos anos 50 e também queremos mostrar que esse equipamento era tão 

moderno e tecnológico para sua época quanto o deezer é para os anos 2220. 

Os anúncios seriam divulgados no metro, pontos de ônibus e relógios de rua e além disso, as 

redes sociais da Deezer iria ter foco principal nesse tema. 

Para a imprensa, faríamos um Press Kit exclusivo contendo uma carta explicando a campanha 

e convidando para a festa de lançamento. A carta teria um estilo antigo e romântico, como 

toda a campanha. Além disso, enviaremos uma mini caixinha de som e 1 mês de pacote grátis 

para que a pessoa possa ouvir músicas através do Deezer. Tudo isso seria para um mailing 

exclusivo e selecionado. Além disso, faremos uma festa para convidados exclusivos e 

imprensa, divulgando a campanha. A festa ocorrerá em um ambiente descontraído, com uma 

playlist exclusiva, bebidas e o tema seria anos 50, mostrando o assunto da campanha. 

No Ponto de Venda, focaremos em academias, restaurantes, lanchonetes e barbearias, pois 

são locais que nosso público-alvo frequenta e que será plausível colocar a máquina que 

faremos, chamada Deezerbox. Ela funcionaria assim: a pessoa pegaria uma ficha no local, 

que seria grátis, e colocaria na máquina. Após isso, é necessário escolher uma música e ela 

iria tocar imediatamente no estabelecimento. Para conter as filas, cada pessoa teria direito a 

apenas uma ficha por vez. 

O e-mail marketing é de extrema importância na relação entre usuário e marca, fazendo com 

que ele fique sempre engajado com a marca. Com isso, promoveremos as vendas, fazendo 

e-mail marketing contendo cupons de desconto com 50% de desconto no primeiro plano pago, 

para a nossa base de cadastrados no plano gratuito e no marketing direto, faremos e-mail 

marketing divulgando a nossa campanha e teremos como base os e-mails cadastrados no 

aplicativo.  

O plano de ação foi dividido e terá um total de 6 meses.  
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A assessoria de imprensa deve ser antes de lançar a campanha para o público e deve ser 

criativa para os influenciadores postarem e o seu público se interessar pela campanha e pela 

marca. O Press Kit será enviado na primeira semana de julho e terá um investimento de 

R$10.000. Já a festa será dia 19/07 e iremos gastar R$50.000. 

A campanha divulgada nos pontos de ônibus, relógios de rua e metro será de apenas 1 mês 

pois, depois disso fica muito repetitivo par quem está vendo. Será do dia 23/07 ao dia 23/08 

e terá um investimento de R$3.500 por unidade. 

O PDV precisa ser depois que as pessoas viram a campanha, para permanecer na cabeça 

de quem viu e não deixarem esquece-la. Terá início no dia 15/08 e término no dia 12/12 e o 

investimento será de R$100.00. 

A promoção de vendas deve fazer com que as pessoas comprem devido a vantagem que ela 

terá e iremos faze-la em setembro. O e-mail será enviado no dia 05/09 e o cupom será válido 

até o dia 30/09. O gasto será de R$25.000. 

O e-mail marketing é importante para a pessoa que ainda não viram a campanha. Será 

enviado um por semana a partir do dia 23/07 até o dia 22/12 e o investimento será de 

R$25.000. 
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RESUMO 

 
O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol. Em 2014 este país foi sede do 

campeonato mais importante da modalidade, a Copa do Mundo. Cinco vezes campeã, a Seleção 

Brasileira é a equipe que mais vezes venceu o mundial organizado pela FIFA e seus torcedores 

tinham em mente que na edição realizada no Brasil, as chances de conquistar o hexacampeonato 

eram grandes. Mas a história não foi bem assim. A equipe brasileira, comandada por Luiz Felipe 

Scolari, foi longe, conseguiu chegar até a semifinal da competição. E nem o mais pessimista 

dos torcedores imaginava o que iria acontecer na partida contra a Seleção Alemã, realizada no 

estádio Mineirão, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A vitória da Alemanha pelo 

elástico placar de 7x1, também conhecido como “mineiraço”, entrou para a história da Seleção 

Brasileira e para o imaginário dos brasileiros. Quase todos sabem exatamente o que estavam 

fazendo no momento dessa partida histórica. Este livro-reportagem pretende trazer as memórias 

de alguns torcedores em uma grande reportagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 7x1. Seleção Brasileira. Copa do Mundo. Seleção Alemã. Futebol. 

Livro-reportagem. 

 

Introdução 

Terça-feira, 8 de julho de 2014. Por volta das 17h a Seleção Brasileira entra em campo para 

enfrentar a Alemanha em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil. 

Às 19h o placar do estádio mostra o resultado que entrou para história como a pior derrota de todos 

os tempos da Seleção Brasileira, o 7x1. 

Quatro anos depois da derrota vexatória para a Alemanha, o presente trabalho pretende contar 

como foi assistir à partida que marcou a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Brasil 

de 2014 e entrou para o imaginário dos brasileiros da forma mais negativa possível. 

O resultado inesperado ficou conhecido como “mineiraço” e não ficou marcado apenas por ter 

sido uma derrota surpreendente, mas sim por como a Alemanha construiu um triunfo espetacular em 

cima dos anfitriões da Copa de 2014. Um jogo que marcou dentro e fora de campo. Foi a partida mais 

comentada de todas as disputas da Copa com cerca de 35,6 milhões de tweets. Apenas no quinto gol 

foram 508.166 tweets. 66 milhões de usuários fizeram 200 milhões de comentários.  
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O resultado em solo brasileiro na Copa do Mundo de 2014 entrou para a memória e para o 

imaginário dos torcedores da seleção verde e amarela. A marca do revés foi tão profunda muito pelo 

modo do brasileiro torcer, como Roberto DaMatta definiu no livro Universo do Futebol: Esporte e 

Sociedade Brasileira (1982): 

Talvez por tudo isso é que o espectador do jogo no Brasil seja chamado de torcedor, 

isto é, alguém que torce. A expressão, derivada do verbo torcer, indica a ideia de 

revirar-se, retorcer-se, volver-se sobre si mesmo, como quem estivesse sendo 

submetido a um torneio físico ou tortura. (p. 26) 

Com a mesma força de 2014, os brasileiros torceram em 1950 quando a seleção perdeu outra 

copa do mundo na sua casa para o Uruguai dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro. Apesar do placar 

não ser tão elástico como o 7x1 as histórias e as memórias de 50 permanecem até hoje. DaMatta disso 

o seguinte sobre ela:  

Essa foi a pergunta que todos fizeram no Brasil quando, em julho de 1950, a equipe 

brasileira foi derrotada, no Rio de Janeiro, pela equipe uruguaia, na final do 

campeonato mundial de futebol. Essa derrota no futebol tem um peso social muito 

grande e deve ser investigada de nossa perspectiva. Primeiro, ela é talvez a maior 

tragédia da história contemporânea do Brasil. Porque implicou numa coletividade e 

trouxe uma visão solidária da perda de uma oportunidade histórica. Segundo, porque 

ela ocorreu no início de uma década na qual o Brasil buscava marcar o seu lugar como 

nação que tinha um grande destino a cumprir.  O resultado foi uma busca incansável 

de explicações e responsabilidades para essa vergonhosa derrota. (p. 31) 

1950 já não é mais a maior tragédia da história contemporânea do futebol brasileiro. E para 

mostrar isso, o presente trabalho pretende narrar as memórias do 7x1, a derrota que entrou para a 

história do esporte no Brasil.  

Pensando no livro-reportagem Hiroshima, escrito por John Hersey, em 1946, o produto realizado 

a partir deste projeto pretende selecionar alguns personagens que estiveram diretamente ligados a 

partida e possuem uma história marcante para contar sobre o episódio e contar essas histórias em 

uma estrutura parecida com a que Hersey usou para contar a tragédia ocorrida em Hiroshima durante 

a Segunda Guerra Mundial. 

Por meio de um livro-reportagem é possível abortar o fato nos seus mínimos detalhes. O produto 

será executado e lançado em 2018, no ano em que é “comemorado” o aniversário de quatro anos do 

7x1 e, consequentemente, mais um ano de Copa do Mundo. Por isso as características desse tipo de 

publicação jornalística são importantes para envolver e entreter o público através do relato de um 

episódio real. Em Páginas Ampliadas: livro reportagem como extensão do jornalismo e da literatura, 

Edvaldo Pereira Lima explica o produto da seguinte maneira:  
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Veículo de comunicação jornalística não-periódica, o livro-reportagem é um produto 

cultural contemporâneo, bastante peculiar. De um lado, amplia o trabalho da 

imprensa cotidiana, como que concedendo uma espécie de sobrevida aos temas 

tratados pelos jornais, pelas revistas, emissoras de rádio e televisão. De outro, penetra 

em campos desprezados ou superficialmente tratados pelos veículos jornalísticos 

periódicos, recuperando para o leitor a gratificante viagem pelo conhecimento da 

contemporaneidade. (2009, p.7) 

 

Uma narrativa contada dessa forma permite um envolvimento do leitor com a história que 

está sendo apresentada de uma maneira aprofundada, partindo para uma vertente literária, sem 

deixar de apurar e as características jornalísticas.  

Segundo Lima (2009), o livro-reportagem é muitas vezes fruto da inquietude do jornalista que tem 

algo a dizer, com profundidade, e não encontra espaço para fazê-lo no seu âmbito regular de trabalho, 

na imprensa cotidiana.  

Pensando nisso, o presente trabalho quer construir narrativas da realidade deste dia a partir de 

um ponto de vista que ainda não foi apresentado na mídia, utilizando as estratégias do jornalismo 

literário. De acordo com Lima (2010, p.19):  

O que o jornalismo literário faz é também contar histórias, só que de um modo 

elegante, articulado esteticamente. Como produz textos escritos, procura dar a esses 

seus produtos uma qualidade literária, entendida como uma organização textual 

eficiente, do ponto de vista de comunicação, atraente, do ponto de vista estético. O 

texto precisa oferecer ao leitor uma experiência prazerosa de leitura.  

Para tentar alcançar este objetivo o projeto pretende apresentar em um livro-reportagem como a 

partida que se tornou um marco na história do futebol brasileiro ficou marcada na mente de quem 

assistiu e viveu tal dia, a partir de uma investigação sobre como cada um dos personagens que serão 

escolhidos para compor a história reagiu à derrota. 
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Resumo 

         A Euromonitor Internacional publicou em janeiro de 2018 um estudo com as 10 

tendências de consumo para o presente ano. O seguinte trabalho tem como objetivo utilizar uma 

dessas tendências, denominada “Vejo Do Meu Quarto (View in My Roomers)”, e relacioná-la 

com a inovação utilizada na 25º Bienal do Livro de São Paulo para divulgar o filme Jogador 

Nº1. 

 

Introdução 

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo é um evento cultural que acontece a cada dois 

anos na cidade de São Paulo e é organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CB). No evento é possível 

encontrar diversas editoras brasileiras e internacionais, as quais apresentam seus títulos e best-sellers 

e também livrarias e distribuidores, os quais expõem seus principais lançamentos do ano. Entre os dias 

3 a 12 de Agosto de 2018, no Pavilhão do Anhembi ocorreu a 25ª edição da popularmente conhecida 

como Bienal do Livro, o evento reuniu fãs literários de diferentes nichos do Brasil inteiro que puderam 

participar de sessões de autógrafos, palestras com escritores, debates sobre atualidades, entre outras 

programações e inovações que marcaram a edição. 

  O tema escolhido para a edição foi o “Venha fazer esse download de conhecimento”, a ideia 

foi desenvolvida pela agência Oglivy, que buscou como inspiração a ideia de destacar a importância do 

livro em meio a grande quantidade de informação que recebemos a todo momento porque, mesmo 

com essa mudança cultural, o livro ainda é a fonte de informação mais profunda sobre qualquer 

assunto. A apoiadora cultural do evento e expositora, as Lojas Americanas, foi um dos destaques de 

inovação da edição, levou uma experiência de imersão, utilizando uma cabine de realidade virtual para 

divulgação do lançamento do Blu-ray e DVD do filme “Jogador N1”, onde fãs da obra puderam adquirir 

em primeira mão visto que a vendas foram iniciadas no evento. 

mailto:bequeirozmds@gmail.com
mailto:g-souza.araujo@outlook.com
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O filme dirigido por Steven Spilberg é baseado na obra, de mesmo nome, do ator Ernest Cline, 

e se passa no ano de  2045, em uma realidade na qual todos tem acesso a um mundo paralelo e virtual 

chamado Oasis. Nesta outra realidade, cada um tem seu avatar próprio o qual se adequa às suas 

próprias vontades, e vivem como em um videogame, tendo de ganhar pontos e por vezes lutar contra 

inimigos para sobreviver. 

 

Desenvolvimento 

Analisando as 10 Tendências de Consumo Globais para 2018 desenvolvidas pela  Euromonitor 

International, líder mundial em pesquisa de estratégia para mercados consumidores, é possível 

observar que a tendência “Vejo do Meu Quarto”, se aplica diretamente com a estratégia utilizada pelas 

Lojas Americanas em seu estande na Bienal do Livro. A tendência se baseia na mistura da percepção e 

realidade pois elas se conectam, misturando imagens digitais com espaços físicos além disso, a 

Euromonitor afirma que os consumidores poderão visualizar os produtos antes de comprá-los, seja 

nas lojas físicas ou pelo e-commerce e a sofisticação dos celulares em 2017 abriu portas para mais 

funcionalidades, envolvendo a tecnologia de Realidade Aumentada. Para lançamento do Blu-ray e DVD 

do filme “Jogador Nº1”, as pessoas que visitavam o estande se deparavam com uma cabine onde era 

possível fazer parte do filme por alguns instantes, por meio da tecnologia VR (Virtual Reality) em 

português Realidade Virtual, que possibilita a imersão do usuário em um ambiente simulado, o público 

vivenciava os momentos finais da aventura do filme, tendo que confrontar adversários em quatro 

rodadas.  

VR é uma tecnologia que cria uma conexão entre usuário e um sistema operacional. O princípio 

dessa tecnologia é representar ao máximo a sensação de realidade para um indivíduo, fazendo 

com que essa interação seja comparada a sua realidade temporal. Essa interação é realizada em 

tempo real, através do uso de técnicas e de equipamentos computacionais que auxiliem na 

ampliação do sentimento de presença do usuário. Pensando nisso, o marketing se utiliza dessa 

tecnologia para criar experiências marcantes e aproximar os consumidores das marcas. A ação 

de VR estruturada na 25 Bienal tinha como principal objetivo tirar o indivíduo de sua realidade 

e colocá-lo dentro da ótica do filme, fazendo com que o público se sentisse personagem da 

história.  
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Imagem 1: Fachada do stand 

 

 

Imagem 2: Jogador no evento 

 

 

 

 

Conclusão 
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Segundo avaliações do Rotten Tomatoes, um dos maiores veículos de crítica cinematográfica, Jogador 

N°1 recebeu a avaliação “Fresh”, título atribuído aos títulos que alcançam uma pontuação positiva de 

público e crítica acima de 75%. Com uma bilheteria total de 582 milhões de dólares, contra um 

investimento de 175 milhões, este título mostrou-se indiscutível. 

 

Essa questão foi muito bem aproveitada pela Americanas, como já foi exposto, e em conjunto com o 

tema da edição deste ano da Bienal, trouxe para o público uma experiência memorável, e para a marca, 

um retorno não só em vendas do Blu-Ray, mas também em awarenes, gerado espontaneamente por 

um público qualificado e atento à inovações. 

Bibliografia 

 

ALMEIDA, Henrique. 25ª Bienal do Livro traz game de Jogador Nº 1 em realidade virtual. Disponível 

em:<http://www.boletimnerd.com.br/25a-bienal-do-livro-traz-game-de-jogador-no-1-em-realidade-

virtual/>. Acesso em: 28 ago. 2018, 16:32:12 

 

ANGUS, Alison. Conheça as 10 Tendências de Consumo Globais para 2018. Disponível 

em:<https://blog.euromonitor.com/2018/01/conheca-consumo-globais.html>. Acesso em: 28 ago. 

2018, 17:00:43. 

 

IGN. Jogador n°1 é o filme de spielberg com maior bilheteria nacional. Disponível em: 

<https://br.ign.com/ready-player-one/60421/news/jogador-no-1-e-o-filme-de-spielberg-com-maior-

bilheteria-nac>. Acesso em: 25 ago. 2018, 14:33:08. 

 

OMELETE. Jogador Nº 1 ultrapassa marca dos US$ 500 milhões na bilheteria mundial. Disponível em: 

<https://www.omelete.com.br/filmes/jogador-no-1-ultrapassa-marca-dos-us-500-milhoes-na-

bilheteria-mundial>. Acesso em: 25 ago. 2018, 14:19:45. 

 

PROMOVIEW, Redação. Lojas Americanas participa da Bienal do Livro de SP. Disponível 

em:<https://www.promoview.com.br/exposicoes/lojas-americanas-participa-da-bienal-do-livro-de-

sp.html>. Acesso em: 28 ago. 2018, 16:45:30. 

 

ROTTEN TOMATOES. Ready player one. Disponível em: 

<https://www.rottentomatoes.com/m/ready_player_one/#contentReviews>. Acesso em: 25 ago. 

2018, 14:47:17. 



794 

 

 

ROTTENROTTEN TOMATOES. What is the tomatometer. Disponível em: 

<https://www.rottentomatoes.com/about#whatisthetomatometer>. Acesso em: 25 ago. 2018, 

14:53:23. 

 

WESLEY, Allef. “Venha fazer esse download de conhecimento’ foi o tema da 25ª Bienal Internacional 

do Livro de São Paulo. Disponível em:<https://fvosite.com.br/cultura/venha-fazer-esse-download-de-

conhecimento-foi-o-tema-da-25a-bienal-internacional-do-livro-de-sao-paulo/>. Acesso em: 28 ago. 

2018, 16:15:05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA RÁDIO PÚBLICA NA FORMAÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL NO 

BRASIL 
 



795 

 

Aluna: Antônia Martins. E-mail: antoniablmartins@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. André Santoro 

 

Resumo 

 
Desde as aulas de história do ensino fundamental, aprende-se que o povo brasileiro nasceu da 

miscigenação entre europeus, índios e negros. As influências de migrações posteriores também 

são mencionadas, mas um acontecimento de grande importância passa despercebido: o 

momento em que o Brasil deixou de ser um Estado e passou a ser uma nação. Ao contrário do 

que muitos possam pensar, a unificação do país não se deu com a mudança da capital para o 

interior do Brasil. Essa noção surgiu de mãos dadas com o início da disseminação da cultura de 

massa, que se deu não com o surgimento do rádio, mas sim com sua popularização em meados 

dos anos 40. Este trabalho, que tem como base uma pesquisa preliminar de Inciação Científica, 

volta-se à investigação da importância da rádio pública na formação da identidade nacional no 

Brasil. 

 
 

Palavras-chave: rádio; identidade; Brasil; Vargas, cultura. 

 

 

 

Introdução 

A independência do Brasil se deu em 1822, mas, segundo Luís Fernando Tosta Barbato, “apesar 

de independente, o Brasil ainda teria um português no governo, evitando assim uma mudança brusca no 

corpo político do novo país” (2014, p.2.), ao contrário de países como a França e os Estados Unidos, 

que romperam drásticamente com a metrópole e o modelo socioeconômico proposto pela mesma.  

 Mesmo sem rupturas radicais com Portugal, o Brasil foi sendo industrializado aos poucos. 

Progressivamente o país deixava de ser integralmente agrário, o que resultou num drástico aumento da 

população urbana. Sendo assim, cem anos após se tornar independente, o Brasil já era um país 

suficientemente desenvolvido para realizar eleições diretas, ser o berço de grandes movimentos 

artísticos, como a Semana de Arte Moderna, e lidar com a tecnologia da época. Assim, no dia sete de 

setembro de 1922, foi feita a primeira transmissão via rádio no país. “Logo, os aparelhos de rádio 

invadiram o mercado brasileiro em diversos modelos e preços acessíveis às diversas camadas da 

população brasileira. As estações transmissoras se multiplicaram.” (AZEVEDO, 2002, p.12). 

 Em 1930, o ano em que Getúlio Vargas chega ao poder pela primeira vez, “o rádio se torna um 

veículo mais popular”, e posteriormente, em 1932, após o governo regulamentar a veiculação de 

publicidades no rádio, o aparelho “já dava amostras de sua capacidade de mobilização política.” 

(AZEVEDO, 2004, p.3). Não por coincidência, Kelen Silva afirma em seu artigo que “os anos 30 foram 

sem dúvida o momento de explosão do nacionalismo” (2016, p.247)  

Nessa época, o Brasil era um país com problemas políticos, econômicos e sociais. Não existia a 

ideia de nação, apenas um território dividido em estados com uma certa autonomia. Isso fica claro ao 
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analisar a história brasileira, principalmente após o século XIX. Apesar de escassos movimentos que 

tentaram exaltar, entender ou até criar uma identidade nacional, como as obras Iracema e O Guarani, 

de José Alencar ou o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, movimentos separatistas 

assolavam o país desde a declaração da independência. Entre os mais populares, a Revolução 

Pernambucana, Guerra dos Farrapos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Sabinada e, 

posteriormente, a Revolução Constitucionalista, enquanto o rádio ainda atingia apenas as elites.  

Através da centralização política, da criação de órgãos como o Ministério do Trabalho e de 

providências como a padronização dos currículos escolares a identidade brasileira começou a se formar. 

Entretanto, essas medidas seriam em vão se não houvesse uma divulgação e adesão intensa. O grande 

difusor dessas novas ideias foi o rádio. Foi através dele que elementos extremamente populares da nossa 

cultura, como o samba e o futebol começaram a ganhar espaço.  

Procedimentos Metodológicos 

Há vários “pilares” da cultura brasileira. O intuito dessa pesquisa não é estudá-los, mas sim estudar 

o papel da comunicação de massa em sua legitimação como símbolos nacionais. Sabendo que na época 

em que isso ocorreu o rádio era o maior veículo de comunicação do país, sendo a Rádio Nacional do 

Rio de Janeiro a emissora de maior alcance, e dado o fato de que essa era uma rádio pública, entende-se 

que sua influência foi decisiva na formação de uma identidade nacional. O projeto visa a entender o 

tamanho dessa influência. 

Sendo assim, o principal objetivo da pesquisa é estudar o conteúdo divulgado pela Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro no programa “A Hora do Brasil” durante a década de 1940, considerada a Era de Ouro 

do rádio, e seu alcance. A análise desse conteúdo permitirá saber qual foi o papel da rádio pública na 

formação da identidade nacional brasilera, além de expor pontos como o poder que a grande mídia tem 

sobre a nação e como o conteúdo divulgado em grandes veículos podem influenciar a opinião pública. 

O intuito da pesquisa é estudar a influência que o programa A Voz do Brasil teve e tem na construção 

da identidade nacional brasileira. Para tanto, será feito primeiramente um levantamento bibliográfico 

para a prospecção de informações. 

Posteriormente, será realizada uma pesquisa de acervo do programa em questão, para checar e 

analisar o conteúdo divulgado afim de entender a ideologia divulgada e a forma escolhida para fazê-lo. 

Além disso, após coletar materiais, executar uma análise de conteúdo. 

Referencial Teórico 

Ao chegar no país, em 1923, o rádio tinha uma audiência tímida e era quase exclusivo para as elites. 

“Nos primeiros anos o alcance do rádio era pequeno, pois o preço dos aparelhos receptores era alto, 

tornando-os inacessíveis a grande parte da população” (CALABRE, 2004, p. 2). O modelo adotado no 
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Brasil foi o de rádio sociedade, fortemente amparado por Edgar Roquette Pinto, diferente dos modelos 

adotados pelos Estados Unidos (privado) e pela Europa (público). 

Em 1940, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, principal rádio sociedade do país, foi estatizada. 

Nesse momento, o rádio já era um grande veículo. Isso porque, em 1932 o governo passou a permitir 

publicidade durante a programação. Segundo Doris Fagundes Haussen, “a chegada das agências de 

publicidade alteraria a feição do veículo que se torna, a partir de então, comercial” (2004, p. 7). 

Vargas governou o Brasil por 17 anos consecutivos, sem nunca ter sido eleito. Além  disso, o período 

do Estado Novo (de 1937 até 1945) é considerado um período ditatorial. Entretanto, Getúlio era uma 

figura querida pela massa e não enfrentou rebeliões ou grandes revoltas contra seu governo, com exceção 

da Revolução Constitucionalista em 1932. Isso porque nesse período, o Estado passou a investir não 

apenas na censura, como também na propaganda. A soma da divulgação de medidas populistas 

características do governo de Vargas com a omissão de podres ocorridos durante seu mandato resulta 

numa imagem de um presidente forte, porém não autoritário. Assim, a figura de Getúlio conquistou a 

nação.  

A disseminação de uma única ideologia pelo país todo, apesar de ferir direitos da democracia, 

trouxe aspectos positivos para a sociedade brasileira. Isso porque a disseminação de uma cultura de 

massa leva à homogeneização do gosto, segundo Umberto Eco em sua obra “Apocalípticos e Integrados” 

(2001). Essa, por sua vez, tem como uma de suas principais consequências a eliminação (a certos níveis) 

da diferença de castas, unificando então, as sensibilidades nacionais. A modernidade e a 

industrialização, progenitoras da Indústria Cultural, também têm função integradora.  

Uma expressão desse movimento (modernidade) pode ser lida na 

transformação dos conceitos de espaço e tempo. A noção de espaço se 

confinava, sobretudo, aos limites locais, ao espaço regional, da memória 

coletiva tradicional. Rapidamente ele se transforma em espaço nacional. A 

idéia de nação que, muitas vezes, acreditamos ser algo bem antigo, enquanto 

expressão cultural, é bastante recente. (ORTIZ, 1991, p.1) 

 

 Ao comparar o panorama geral do Brasil durante a décadas de 30 e 40, é possível visualizar dois 

países diferentes:  

No início da década de 1930 há um Estado sem uma nação e a chegada de um novo presidente 

ao poder, que rompe com o modelo político das oligarquias, e posteriormente é protagonista de um golpe 

de Estado. As características mais marcantes de seu governo são o populismo, a afinidade com as massas 

apesar de ser, em grande parte, ditatorial, e o uso dos meios de comunicação inspirado nos regimes 

totalitários contemporâneos da Europa.  Ao mesmo tempo, há a ascensão do rádio como veículo de 

comunicação de massa e porta-voz do governo.  
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Assim, na década de 1940, há no Brasil elementos essenciais para o nascimento de uma Nação: 

a emergência de símbolos nacionais, que encontraram no rádio um impulso para sua popularização, e a 

integração de todo território, através de um aparelho que conseguiu alcance nacional para disseminar a 

cultura de massa e homogeneizar, na medida do possível, os gostos no país. A mistura disso tudo resulta 

na criação de uma identidade nacional, pensada previamente pelo Estado, que escolheu o rádio para 

divulgar essa ideologia. 
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Resumo: 

Neste artigo, apresentado para a disciplina Comportamento e Cultura do consumidor, a pedido 

e sob orientação do Prof. Francisco Mitraud, no primeiro semestre de 2018, refletimos sobre a 

importância do movimento Hip Hop e sua relação com a publicidade. Na sociedade atual, 

grupos sociais que vivem nas periferias estão crescendo muito e aumentando sua influência no 

consumo e no Marketing. Neste sentido, as marcas têm procurado falar com esse público 

utilizando cada vez mais artistas e influenciadores que pertencem e representam a cultura Hip 

Hop. 

 

Palavras-chave: Tribos; publicidade; marcas; hip hop; influenciadores. 

 

Introdução 

Apesar do ser humano sempre ter consumido, a Sociedade de consumo, como a conhecemos 

hoje, surge entre os séculos XIX e XX, com a Modernidade. Desde seu surgimento, o perfil do 

consumidor vem se modificando dia após dia. Para adequar-se à essa constante mudança, é 

preciso que o marketing entre cada vez mais na mente desse novo perfil de consumidor a fim 

de entender melhor suas necessidades e desejos, e estudar a melhor forma de atuar nessas tribos 

sociais de maneira eficiente. Uma das maiores mudanças ocorridas, foi o acesso que grupos que 

vivem nas periferias das grandes cidades passaram a ter ao consumo.  Queremos neste artigo, 

responder a seguinte questão: como as grandes marcas estão procurando atingir tais públicos, e 

de maneira mais específica, utilizando artistas do movimento hip hop?   

Para responder a essa questão é necessário entender um pouco mais sobre o conceito de tribos. 

Com o surgimento das grandes metrópoles, o jovem começou a se agrupar com indivíduos que 

                                                           
35 Alunos do 5º semestre, Curso de Publicidade e Propaganda – CCL – Turmas 5oF e 5oG.  
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dividiam os mesmos interesses e características, iniciando o movimento das tribos. Como o 

autor francês Michel Maffesoli (1944) pontuou na obra "O Tempo das Tribos": 

É para dar conta desse conjunto complexo que proponho usar, como metáfora, 

os termos de "tribo" ou de "tribalismo". Sem adorná-los, cada vez, de aspas, 

pretendo insistir no aspecto "coesivo" da partilha sentimental de valores, de 

lugares ou de ideias que estão, ao mesmo tempo, absolutamente circunscritos 

(localismo) e que são encontrados, sob diversas modulações, em numerosas 

experiências sociais (MAFFESOLI, 2006). 

O uso da palavra tribo aparece, então, como metáfora e sendo utilizado para descrever os grupos 

em que os jovens mantêm suas relações interpessoais. Para o autor, esses indivíduos devem se 

adaptar às tais tribos, pois, caso não o façam, acabam por, depois de um tempo, não serem mais 

considerados pertencentes àquele grupo. O conceito de tribo é permeado pela ideia de 

coletividade e as manifestações culturais nesse âmbito se dão em conjunto e a partir de um 

pensamento geral, que é compartilhado pelos membros da dita tribo. 

Pela pressão que a sociedade faz com relação às obrigações diárias, os jovens tendem a se juntar 

intensamente com pessoas, que não a família, buscando seu próprio lugar enquanto caminham 

pela vida adulta e geralmente buscam um elemento de lazer enquanto as cumpre.  

O mundo contemporâneo, moldado por essa grande sociedade do consumo, exige que 

publicidade e os meios de comunicação se adequem rapidamente ao surgimento desses grupos, 

uma vez que novas tendências surgem diariamente. Isso inverte o processo anterior, ou seja, 

não é a publicidade, nem as marcas, que ditam comportamentos, e sim o contrário. As 

tendências surgem nas ruas e são apropriadas pelo mercado. 

Várias são as práticas que caracterizam estas tribos: estilos de roupas, lugares que frequentam, 

cortes de cabelo, etc. Contudo, um dos gostos em comum que mais contribui para a reunião 

desses jovens é a música. É sabida a importância da música para o dia a dia das pessoas. Ela 

está presente no cotidiano de grande parte da sociedade, e traz consigo diversas sensações que 

movem as pessoas que a consomem. Pode parecer uma espécie de rotulação, mas as músicas 

que alguém ouve tendem a dizer muito sobre como a pessoa é, como ela experimenta, vê o 

mundo e se comporta. 

Ao serem apresentados a novos artistas que criam músicas fora das amarras da indústria e da 

grande mídia, os jovens percebem que, mesmo não se encaixando naquilo que a sociedade 

impõe como regra, ainda existe um lugar pra eles. Isso faz com que o jovem se sinta parte de 

um todo, se filiando a uma tribo que passa a eles uma sensação de pertencimento. 

 

O Hip Hop como lugar de consumo e de sentido de pertencimento 
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Nesse artigo, focamos o hip hop, um estilo de música que, apesar de unir e ajudar tantas pessoas, 

sofre grande preconceito. Surgido em meados da década de 80, o hip hop sempre teve um 

importante papel social de convidar as pessoas a questionar e pensar melhor no contexto social 

que estão inseridos, na falta de acesso à cultura, na desigualdade sem fim e, principalmente, nos 

problemas político-sociais que atingem a todos.  É necessário pensar que o hip hop foi, e ainda 

é, um espaço para pessoas segregadas e grupos sociais excluídos. O movimento une as 

demandas dos negros, jovens, indígenas, periféricos e se opõe à forma tradicional de 

comunicação de massa. 

A mídia e os meios de comunicação foram grandes responsáveis por propagar uma ideia de 

periferia carregada de preconceitos e estereótipos, fruto da desinformação da sociedade padrão. 

Muitas vezes sendo calado, o hip hop tenta humanizar e mostrar os aspectos da visão periférica 

e dá bastante visibilidade para quem se opõe à frente e representa seus semelhantes. Isso é um 

dos pontos afirmados pela Andréia Moassab, autora do livro “Brasil Periferia(s): a comunicação 

insurgente do hip hop”: 

O hip-hop por meio de suas práticas e da construção dos sentidos, desloca seus 

sujeitos do lugar de oprimido, da voz hierarquicamente inferior quando posta 

diante das vozes hegemônicas, para dar-lhes uma voz ativa, ressignificando os 

territórios onde é produzido. A ressignificação simbólica da periferia, do pobre 

e do negro acontece num embate estrategicamente difuso que permeia todos os 

lugares. (MOASSAB, 2012, p.103). 

O movimento foi incorporado ao consumo através da mídia de massa, gerando lucro, vendendo 

a música e a moda hip hop, formando identidades e expandindo seu discurso, afirmando-o cada 

vez mais perante a sociedade. Com isso, a cultura do hip hop começou a tomar proporções 

significativas e deixou de estar presente apenas nas casas humildes das periferias e passou a 

atingir também as camadas mais favorecidas da sociedade, trazendo o reconhecimento para 

diversos artistas do meio, como o MV Bill, um rapper negro que começou sua carreira no final 

dos anos 90 e fez diversas aparições na Rede Globo, maior rede de televisão brasileira. 

Com o hip hop ganhando tanto espaço, a publicidade viu potencial no movimento e em seu 

público como novos futuros consumidores. Novos representantes desse discurso começaram a 

ganhar mais visibilidade, tornando-se formadores de opiniões, principalmente nas redes sociais, 

e finalmente começaram a aparecer em propagandas representando marcas que, até então, não 

viam potenciais em tais figuras periféricas. 

Um dos maiores exemplos dessa grande ascensão é a rapper Karol Conka, uma das figuras mais 

importantes do meio e bastante responsável por propagar a mensagem do rap para diversos 

outros nichos sociais. Foi convocada pela marca de cosméticos Avon para ser o rosto da Mark, 
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nova coleção de maquiagens que começou a ser comercializada em fevereiro de 2017 e tornou-

se sucesso de venda, esgotando os estoques em pouco e tempo. Por mais que Avon tenha sido 

uma das marcas mais inclusivas e a favor da diversidade, utilizar a imagem de Karol foi um 

marco bastante importante para a artista, para o rap e, principalmente, para a própria marca. 

Outro exemplo importante é o rapper Emicida, que iniciou sua carreira em 2009 aos 24 anos, 

tendo mais de 10 mil cópias de álbuns vendidos e, no segundo semestre de 2016, estreou na 

São Paulo Fashion Week com sua própria marca Laboratório Fantasma. O desfile, que foi 

introduzido a partir de toques de tambores africanos e composto por 90% de modelos negros, 

chegou para quebrar paradigmas e espalhar a mensagem do hip hop dentro de um local elitizado 

com uma realidade social completamente diferente.  

 

Considerações finais 

Esses exemplos estão se tornando cada vez mais comuns na grande mídia e as marcas 

finalmente estão tentando tirar esse preconceito acerca dos profissionais do hip hop. 

Atualmente, é perceptível o reconhecimento cada vez maior desses artistas como fortes 

influenciadores e, pelo fato de alguns deles serem muito mais acessíveis que outros já 

consagrados na mídia, o contato que possuem com seus fãs pode ser muito mais direto e 

intimista. Há uma clara identificação do consumidor com seus artistas. É esse fato que faz com 

que as marcas se interessem cada vez mais nessas figuras para divulgar e enaltecer seus produtos 

devido ao seu público mais fiel, que será atingido de uma maneira mais eficaz, rápida e 

duradoura, trazendo grande visibilidade e lucro para as marcas, que estão se interessando cada 

vez mais. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar como as características da modernidade líquida, afetam diretamente a 

forma e os hábitos de consumo das diferentes gerações, que atualmente estão mergulhadas no mundo 

digital. Além disso, apresenta os desafios para os profissionais de marketing, em relação ao modo como 

entram em contato com seus consumidores, independente das diferenças geracionais, e da influência da 

conectividade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Modernidade Líquida; Geração; Revolução Industrial; Revolução Tecnológica.  

 Antigamente uma geração era definida a cada 25 anos, porém, nos dias de hoje, já não 

se espera mais tanto tempo para nomear uma nova geração. Atualmente, os especialistas estão 

apontando que uma nova geração nasce a cada 10 anos, afirma Everton Marques (2016, online).  

 Essa diminuição do tempo em que se analisa hábitos, paradigmas, ideologias de uma 

geração, teria ocorrido em função da quebra de certos paradigmas que seriam pilares de 

sustentação da Modernidade de um ponto de vista sócio histórico. Esses pilares seriam as 

questões ideológicas fundadoras de explicações sobre o mundo social moderno que 

fundamentavam ações e perspectivas que agora já não existem. Podemos definir modernidade 

como: “O período histórico da civilização onde a razão é crivo e filtro indispensável a todo 

entendimento. Compreende-se entre o século XV e XIX e tem forte viés cientifico, onde Deus 

foi morto pelo homo científicos e substituído pela ciência humana.” (Dicionário Formal. 2008). 

 Tais mudanças podem ser explicadas através da obra e reflexão de Zigmun Bauman, intitulada 

como Modernidade Líquida, que explica uma série de mudanças que se estabeleceu nas últimas décadas 

e que exerceu, e ainda exerce, grande influência sobre o mundo social contemporâneo. Entre elas, a 

globalização foi uma das maiores forças de transformação das características sociais modernas. O 

“encurtamento das distâncias”, transformou as relações humanas de várias formas, além disso o autor 

analisa como as mudanças econômicas estão moldando os valores pessoais e sociais, incorporando 

mailto:beatriz.scunhaa@gmail.com
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discussões em relação às transformações radicais nos hábitos de consumo dentro da cultura do novo 

capitalismo. 

 Em suas obras, o termo “modernidade líquida” explica e trata da fluidez das relações no mundo 

contemporâneo. O conceito de modernidade líquida refere-se ao conjunto de relações que se apresentam 

em nosso meio contemporâneo e que se diferenciam daquelas estabelecidas e chamadas por Bauman de 

“modernidade sólida” diante da sua fluidez e mudanças recorrentes. A ideia baseia-se dentro da 

construção de conceitos sociais e históricos colocando em foco, o que é a modernidade, que  marca um 

longo período da história humana e também marca mudanças no pensamento e nas relações entre seres 

humanos e as instituições em geral.  

 Para Bauman, as relações transformam-se, coloca em discussão a individualização do mundo, 

afirmando que agora o sujeito se encontra “livre”, em certos pontos, para ser o que conseguir ser 

mediante suas próprias forças, e determinações. A liquidez a que Bauman se refere é justamente essa 

inconstância e incerteza causada pela falta de pontos de referência socialmente estabelecidos e 

generalizadores gera.  

 

 São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, que  podíamos 

selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos quais  podíamos nos deixar depois 

guiar, que estão cada vez mais em falta. Isso  não quer dizer que nossos contemporâneos 

sejam livres para construir seu  modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou que 

não sejam  mais  dependentes da sociedade para obter as plantas e os materiais de 

 construção. Mas quer dizer que estamos passando de uma era de 'grupos  de 

referência' predeterminados a uma outra de 'comparação universal', em  que o destino dos 

trabalhos de autoconstrução individual (…) não está  dado de  antemão, e tende a 

sofrer numerosa e profundas mudanças antes  que  esses trabalhos alcancem seu único fim 

genuíno: o fim da vida do  indivíduo. (BAUMAN, 2001) 

 

 O termo líquido é utilizado para descrever que a sociedade é incapaz de manter a sua forma, 

pois tudo nela muda muito rápido. O mais importante é a velocidade e não a duração. Tudo é definido 

como passageiro e temporário.  

 As mudanças se tornam imprescindíveis, em um intervalo de tempo mais curto  do 

que aquele necessário para que estas possam ser consolidadas. Todos precisam  mudar, não 

apenas as organizações, mas especialmente os indivíduos, que  acabam constantemente se 

avaliando, se cobrando e cada vez se tornam mais  insatisfeitos consigo mesmo 

(BAUMAN, 2007a). 

 No mundo considerado líquido, as pessoas têm preferido a proximidade virtual e esta tem sido 

praticada de forma mais espontânea da qualquer outra forma de relacionamento.  
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 Com essas frequentes mudanças, as características antes estabelecidas como hábitos, das 

gerações mais antigas tem também se modificado, mesmo com o tradicionalismo, e o conservadorismo, 

antes encontrados nas gerações X e Baby Boomer. Portando de fato as mudanças de comportamento são 

reais, e cada vez mais rápidas.  

 Um grande fator que modificou e refletem nas ações de consumo, é a tecnologia, que como dito 

anteriormente afetou as gerações anteriores, embora de maneiras diferentes. A geração X que são os 

nascidos de 1960 a 1979, e os Baby Boomers nascidos de 1940 a 1959, estão mudando seus 

comportamentos diante do advento da conectividade e tudo que ela traz. Diante desta fica difícil criar 

padrões e estabelecer qual público é o mais digital.  

 A evolução tecnológica que mais marcou a relação social entre as pessoas e suas formas de 

reagir aos estímulos e situações, é marcada pela 1a, 2ª e 3ª Guerra Mundial, houve um salto no 

crescimento econômico e o modo de vida se transformou. As populações passaram a ter acesso a bens 

industrializados, se deslocaram para os centros urbanos com muita rapidez, e facilidade, causando o 

êxodo rural e um grande crescimento demográfico, as relações sócias sofreram também grandes 

transformações. 

 É possível observar como a Revolução Industrial mudou a vida das pessoas daquela época e 

como até hoje seus reflexos continuam transformando o nosso dia a dia através da Revolução 

Tecnológica. Porém dentro desse movimento encontramos pontos positivos e negativos no que se refere 

a questão social. A tecnologia trouxe tanta rapidez, independência, e mudanças rápidas, que refletiram 

perfeitamente no modo de agir, pensar, e até mesmo impactando nos dias atuais na forma de consumir 

mídias sociais e digitais.  

 Um estudo do Instituto Kantar Millward Brown 36aponta o que realmente importa para o impacto 

das estratégias das marcas. Esse estudo intitulou-se Aderation (2016), com o objetivo de produzir 

informação baseadas na relação dos consumidores com a publicidade e as formas digitais. Essa pesquisa 

foi realizada em 39 países com mais mais de 23 mil pessoas com idades entre 16 e 49 anos (as chamadas 

gerações X, Y e Z). 

 De acordo com o estudo, todas as gerações apresentam alto consumo digital – Geração Z 

(6,1h/dia), Geração Y (5,7h/dia) e a Geração X (5,4h/dia). O uso de mobile é significativamente mais 

alto entre as Gerações Z e Y (80% e 81% passam mais de uma hora por dia no canal). 

 Entre os canais digitais, o Facebook é o mais utilizado por todos os públicos, sendo acessado 

diversas vezes ao dia. O Snapchat e o YouTube são mais usados pela Geração Z, assim como o 

                                                           
36 Instituto Kantar Millward Brown: é um dos maiores especialistas mundiais em ajudar seus clientes a cultivar 

grandes marcas. Analisam constantemente o mundo ao redor, procurando ajudar no conhecimento do mercado, 

para impulsionar o valor da marca e a eficiência de marketing, através de pesquisas com estruturas inovadoras.  

 



807 

 

Instagram, que também é bastante utilizado pela Y. Porém é importante destacar que o brasileiro ainda 

possui um alto consumo de TV (não online), mesmo entre a Geração Z, comparado ao resto do mundo 

(51% Global x 63% Brasil). Assim, mesmo a geração mais velha (X) ainda continua tendo um forte 

relacionamento com os meios tradicionais. 

 Algumas mídias específicas também têm forte apelo entre todos os grupos, como Outdoor, 

Rádio (para Y e X), enquanto Revistas e Jornais apresentam consumo maior entre a Geração X. Ainda 

que passem mais tempo consumindo mídia online, 72% da Geração Z afirma pular publicidade em vídeo 

online, índice superior se comparado à Y (67%) e X (54%). 

 Os interesses variam de acordo com cada geração, os estudos apontam que para chamar atenção 

dos jovens com publicidade em vídeo, é necessário introduzir música, humor e celebridades, incluindo 

influenciadores digitais, tornando a geração Z mais receptiva a anúncios. Esses também são atraídos por 

peças que os permitam decidir o que vai acontecer (36% vs. 25% da Geração Y), escolher a alternativa 

preferida dentre as várias opções (35% vs. 29%) ou ajudar a tomar decisões (34% vs. 25%).  

 Um resultado muito relevante levantado pelo estudo é que todas as gerações demonstram 

interesse em obter informações relevantes sobre suas marcas preferidas, com isso, a maioria dos 

consumidores é mais favorável ao branded content do que anúncios em geral. Tutoriais, avaliação de 

usuários e feed das marcas nas redes sociais são conteúdos que geram muito engajamento e atenção.  

 Através desse estudo foi possível descobrir que os horários dos anúncios também influenciam a 

interação, a oportunidade para falar com todas as gerações começa no final do dia e segue até o início 

da madrugada quando estão em casa, ou seja, por volta das 18:00 até 24:00 e 1:00 da madrugada. A 

Geração Z, porém, tem mais tempo e está mais conectada durante todo o dia, o que a torna mais receptiva 

à propaganda no período da manhã e tarde, se comparada às demais. 

 Além disso, a primeira impressão é a mais relevante no processo de memorização dos anúncios, 

no Digital, as empresas precisam investir em anúncios de curta duração, com alto impacto logo de início. 

O estudo aponta que a Geração Z está mais receptiva a anúncios com até 10 segundos, enquanto o 

público X e Y prefere propagandas de 11 a 20 segundos de duração. 

 Traçando um paralelo, da pesquisa realizada pela Kantar com o conceito de modernidade 

líquida, foi possível encontrar várias marcas desse fenômeno de fato, principalmente com os dados, que 

apontam que todas as gerações estudadas, estão de certa forma conectadas com a tecnologia, e os meios 

digitais, mesmo que ainda existam parcelas de consumidores mais tradicionais, observa-se grande 

interesse em manter-se online. Por fim, um fator que exemplifica a volatilidade, é a questão de que os 

anúncios devem obter formatos com até 10 segundos, uma característica forte da inconstância, 

apresentada principalmente pela geração Z.  
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 É possível concluir que é comum que uma nova geração quebre os estereótipos da geração 

anterior. Por exemplo, a geração baby boomers teve a sua forma de pensar moldada no período após a 

Segunda Guerra Mundial, por isso, são idealistas, revolucionários e coletivos, refletindo em um 

consumo mais ideológico. Já a geração X, que vem logo após, foi influenciada pela hegemonia do 

capitalismo e pela meritocracia, dessa forma, de um modo geral, seus membros são materialistas, 

individualistas e competitivos, totalmente diferentes da geração baby boomers. 

 Diante das particularidades de cada geração e as mudanças geradas pela modernidade líquida, 

cabe ao profissional de marketing, acompanhar e adequar-se as mudanças sociais, econômicas, 

tecnologias que vem acontecendo com grande velocidade, através de pesquisas e a própria observação 

de tendências e hábitos. É importante ressaltar que as gerações mais jovens surgem como responsáveis 

pelo lançamento das tendências as quais mais tarde migram para o mercado de massa. Isso pode ser 

comprovado no dia a dia vendo pessoas de gerações mais antigas utilizando as redes sociais e aplicativos 

em seus smartphones.  
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RESUMO 

 
O curta-metragem surgiu com a proposta de um trabalho na disciplina de Introdução a 

Publicidade e Propaganda I que consistia em relatar o papel na história da publicidade de um 

dos seis grandes meios de comunicação utilizados na modernidade. Porém desafio ia muito 

além. Era necessário que cada grupo apresentasse seu trabalho de maneira criativa e inovadora, 

sem perder a ideia e o conteúdo por trás do trabalho. A partir da proposta o trabalho foi 

desenvolvido em cima da história e importância do cinema na publicidade. O grande insight foi 

desenvolver algo que já existe no mundo cinematográfico explicando sobre o próprio cinema, 

de modo que o humor e o tom descontraído capturassem a atenção do público. O curta, foi 

entregue em formato de um DVD de locadora com capa personalizada pelo grupo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História da publicidade; propaganda; cinema; anunciantes. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 
 

Curta-metragem criado a partir da proposta de um trabalho na disciplina de Introdução a Publicidade 

e Propaganda I que consistia em relatar o papel na história da publicidade de um dos seis grandes 

meios de comunicação utilizados na modernidade. Têm o intuito de ensinar os alunos sobre a trajetória 

da publicidade no cinema mundial, trazendo temas importantes como o product placement, 

remontando cenas famosas de forma descontraída e didática, e a maneira como a Bayern se 

aproveitou do meio cinematográfico no Brasil, impulsionando suas vendas. Além desse tema, a curta 

fala da importância de anunciar no cinema e os benefícios que esses anúncios alavancam para as 

grandes marcas.  

O trabalho foi bem sucedido em sua apresentação e ensino, visto que o conteúdo foi bem recebido 

por todos, elogiados por muitos e muito bem avaliado. 

 

 

mailto:tbbs_99@hotmail.com
mailto:pedro.augustooliveiratrevisan@gmail.com
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Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

Apresentar um trabalho sobre a publicidade no cinema de modo que seu formato de entrega 

remetesse ao mundo audiovisual. 

 

Story Line 

A história da publicidade e a sua jornada até chegar no Brasil. 

 

Sinopse 

O apresentador Thomas oferece uma jornada educativa através da história da publicidade no cinema 

até a chegada dessa no Brasil. Até hoje as empresas se utilizam do meio cinematográfico para a 

divulgação dos seus produtos e o pequeno documentário apresenta isso de modo didático e bem 

humorado. 

 

Roteiro  

INTRODUÇÃO 

-     Cena 1 - Contagem regressiva 

 

-       Cena 2 – avisos prévios  

A sessão já vai começar. Em caso de emergência, saia pela porta da sala, afinal não tem outra. 

Caso alguma coisa pegue fogo, temos profissionais altamente treinados para o serviço. E 

pedimos para que não coloquem os pés na poltrona da frente. Agora apenas aproveite e 

desfrute de uma obra prima feita pela JahJah’s Production.  

 

-       Cena 3 - Narrador se apresentando  

Opa! Eu não vi vocês aí. Deixe eu me apresentar: eu sou o Thomas. Hoje teremos uma 

conversa sobre a publicidade no cinema, mas antes, deixe-me contar uma historinha.  

 

-       Cena 4 - Narração com quadros de fundo (imagens) 

Narrador: Com a invenção da fotografia e graças a Thomas Edson ter percebido que ao 

tirarmos fotos em sequência, era possível passar uma ideia de cena em movimento, foi 

possível criar o primeiro projetor de cinema que foi construído através do mecanismo de uma 

máquina de costura. Este projeto viabilizou a criação de diversas obras cinematográficas e o 

surgimento de grandes nomes como George Meliê e Charlie Chaplin. Com o passar do tempo 

as técnicas de cinema e a tecnologia foram evoluindo e as obras se tornaram mais bem 
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elaboradas, as equipes de produção e o elenco ganharam maior relevância dentro do cenário 

cinematográfico uma vez que Hollywood teve grande influência dentro dele. 

 

 

-        Cena 5 - Narrador na lareira (“dito isso podemos partir para o que interessa….) 

 

-       Cena 6 - Publicidade no cinema (IMAGENS) 

Narrador: Antes de conversarmos sobre a publicidade no cinema eu preciso que vocês 

entendam um conceito muito simples chamado “product placement”. O product placement 

ocorre quando alguma marca introduz o seu produto como parte de alguma cena do filme de 

modo que incite o consumo ou faça o espectador lembrar daquela marca.  

 

-       Cena 7 – Reprodução da cena do filme ET paralela à original- Para muitos a primeira 

interação entre a publicidade e o cinema aconteceu no filme E.T. dirigido por Steven 

Spielberg no ano de 1982. A Hersheys investiu milhões para que seu produto aparecesse em 

uma cena do filme e isso gerou um resultado incrível para a marca. (Resto dos exemplos). 

 

-       Cena 8 -  Fluxo de pessoas entrando e saindo da sala de cinema 

Narrador: Com o aumento da popularidade do cinema, o número de telespectadores vem 

aumentando muito fazendo do cinema um local extremamente adequado para anúncios 

publicitários. Na visão das grandes marcas o cinema aparece como um local onde as pessoas 

não têm a possibilidade de mudar de canal para se esquivarem de algum anúncio, dessa forma 

é quase certo que o telespectador assistia àquela publicidade. 

 

-       Cena 9 - Publicidade no ambiente cinema 

Narrador: O ambiente do cinema em si favorece muito as ações de marketing que envolvem 

desde a customização ou caracterização do ambiente quanto as promoções temáticas dos 

filmes ou produtos sendo divulgados.  

 

      -     Cena 10 – Marketing de guerrilha 

Narrador: Fora do ambiente do cinema também existem diversas formas de se divulgar um 

filme ou um produto relacionado à ele. Esse tipo de divulgação fora do ambiente das telas de 

cinema pode receber o nome de Marketing de Guerrilha.  

 

-       Cena 11 - A publicidade no cinema brasileiro 

Narrador: Um ano após a primeira sessão de cinema na França, ocorreu a primeira no Brasil. 

Por aqui, a publicidade e o cinema ocorreram na mesma maneira que nos Estados Unido, com 

o product placement, marketing de guerrilha e etc. Um acontecimento importante a ser citado, 

foi que a Bayern, para promover a aspirina, levou o cinema ao nordeste brasileiro e passou a 

vender o medicamento em postos na saídas das sessões, aumentando consideravelmente a 

venda do produto, sendo um marco revolucionário para a auto-medicação no Brasil. 

 

-       Cena 12 - Conclusão 
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Story board  
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A RELAÇÃO ENTRE A TV E O JORNALISMO: UM OLHAR HISTÓRICO 
 

Aluna: Mariana Fonseca dos Santos E-mail: marianafonseca19@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Daniel De Thomaz 

 

RESUMO: A TV e o jornalismo surgem concomitantes no Brasil e por essa fusão, tanto a 

mídia como a área se desenvolvem em conjunto e ainda no mundo online não se 

desvencilharam. O presente trabalho visa conhecer o histórico dessa parceria para que assim 

seja possível interpretar a atual situação do audiojornalismo, como sua crescente migração para 

a web e abertura para colaboração do telespectador. O resgate dos primeiros jornais televisivos 

do Brasil, desde o Imagens do Dia ao Jornal Nacional, demonstra a evolução narrativa e 

padronização das técnicas de produção. Autores como SPINELLI e VILLELA evidenciam a 

interligação entre a evolução do meio de comunicação e da profissão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: audiojornalismo; evolução da televisão; história da TV; telejornal; 

jornalismo na TV. 

 

INTRODUÇÃO 

O telejornalismo brasileiro tem quase 70 anos de história e apesar de hoje dividir espaço com 

os meios digitais, ainda tem grande alcance e credibilidade perante o público. A Pesquisa Brasileira de 

Mídia 2016 – realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) – 

revelou que 63% dos brasileiros se informam pelos jornais televisivos e quase 80% assistem 

diariamente. 

Com a evolução das mídias digitais, mudanças ocorrem nas gestões 

das empresas jornalísticas, nas rotinas de produção das notícias e diversos 

canais de comunicação se instauram entre os produtores e os receptores de 

conteúdo noticioso. (SPINELLI, 2012, p.4) 

O distanciamento entre quem produz e recebe os conteúdos noticiosos é cada vez menor, o 

telespectador é peça ativa do telejornal, participando com vídeos, comentários e selecionando quais 

materiais deseja assistir novamente e compartilhar. 

E na sociedade contemporânea não há competência comunicativa se 

não se dominam os códigos da expressão audiovisual. O ideal é que os 
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telespectadores- usuários sejam capazes não apenas de compreendê-los, 

mas também de se expressar mediante eles para não serem condenados a 

ser simples receptores passivos e acríticos, intervindo de maneira ativa na 

percepção através da seleção e da interpretação, interagindo com o que 

desperta seu interesse. (BECKER, 2009, p. 98) 

Apesar de se manter entre as mídias mais consumidas no Brasil, o jornalismo na TV sofreu 

transformações no decorrer das últimas décadas, não só nos métodos de produção, mas também na 

abordagem e modo de assistir, já que os telespectadores não acompanham os programas somente em 

tempo real. Hoje as plataformas digitais de streaming de vídeos sob demanda, oferecem os mesmos 

conteúdos televisivos a qualquer tempo e lugar. O telespectador se torna crítico e colaborador 

também. 

Para entender a situação atual do jornalismo na TV é preciso conhecer a biografia dessas duas 

áreas com um olhar simbiótico. As novas tecnologias influenciam no modo de se fazer televisão e essa 

por sua vez atinge o jornalismo. 

1. DESENVOLVIMENTO 

O jornalismo audiovisual está presente no Brasil desde a chegada da televisão (em 18 

de setembro de 1950), sendo que o Imagens do Dia, primeiro telejornal do país, estreou no dia 

seguinte à primeira transmissão televisiva. Os produtos eram feitos de forma amadora, 

baseavam-se muito no rádio e não exploravam a capacidade audiovisual que a TV 

proporcionava, textos radiofônicos eram lidos enquanto imagens sem dinamismo eram 

reproduzidas. 

Com o aprimoramento de técnicas de câmeras e mais intimidade entre os profissionais e a 

nova mídia, notas cobertas começaram a ser utilizadas, o que permitia maior encadeamento entre as 

informações passadas pelo apresentador e as imagens transmitidas.  

 O Jornal de Vanguarda criado em 1962 pelo jornalista Fernando Barbosa Lima, introduziu 

movimentação com a participação de mais de um âncora, além de incorporar gêneros do jornalismo 

impresso, como o comentário e a crônica. A informalidade se fazia presente com personagens como o 

Sombra (feito pelo locutor Célio Moreira), que dividia espaço com figurões do jornalismo como Millôr 

Fernandes. 

Em meados da década de 1970, a fórmula conceitual do telejornal 

ganhou novos ingredientes que viriam formatar o novo modelo de 

Telejornalismo no Brasil. A evolução tecnológica foi responsável pelo 



817 

 

processo de mudança do filme para o videotape. Os jornalistas de TV dos 

Estados Unidos foram os primeiros a desfrutar das possibilidades do vídeo e 

criaram efetivamente os novos moldes de reportagem para TV, usado até os 

dias atuais. (VILLELA, 2008, p. 23) 

 

Em 1968, com a instauração do Ato Institucional nº5 (AI-5) os idealizadores do Vanguarda 

decidiram retirar o programa do ar, frente às censuras estabelecidas. No ano seguinte estreou o Jornal 

Nacional, o primeiro a alcançar todo o território brasileiro, que importou equipamentos e formatos 

dos Estados Unidos, a partir disso os telejornais ganharam um padrão de produção. 

Até os dias de hoje, a maioria dos telejornais na televisão aberta 

brasileira abrem pouco espaço para a inserção de um jornalismo opinativo e 

crítico. No máximo o apresentador faz um breve comentário ou chama um 

comentarista para opinar ou realizar uma análise sobre determinado 

acontecimento factual. (SPINELLI, 2012, p.2) 

Com a padronização, os jornais televisivos passaram a se ancorar no tripé da imparcialidade, 

isenção e pluralidade de versões, perdendo espaço para a crítica e opinião. Não só o estilo sofreu 

alterações, mas também as tecnologias usadas, mais tarde o surgimento de aparelhos como o 

teleprompter e a colagem digital de filmes, possibilitaram agilidade na elaboração dos jornais, 

resultando em maior velocidade nos programas. 

Como a televisão e o jornalismo audiovisual surgiram concomitantes no Brasil, a estruturação 

da mídia e do conteúdo se dá de forma interligada, assim as evoluções que acontecem em uma das 

partes tendem a impulsionar os desenvolvimentos da outra. Geralmente os veículos que desenvolvem, 

ou exportam, primeiro uma determinada tecnologia, destacam-se e servem de espelhos para os 

demais. 

O Repórter Esso estreou na TV Tupi em 1952 e logo se tornaria um dos dez programas mais 

vistos em São Paulo, “testemunha ocular da história” era um dos slogans e continua sendo uma das 

buscas do jornalismo audiovisual, inserir o telespectador na cena e não simplesmente narrar os 

acontecimentos, afinal uma imagem vale mais que mil palavras. 

Atualmente o jornalismo audiovisual trabalha em simbiose com a internet, usando-a como 

fonte, meio de propagação de conteúdo e até mesmo uma alternativa para sua veiculação, em lugar 

dos tradicionais canais de televisão. A partir disso o profissional se torna multitarefas, já que pode ser 

o próprio operador técnico (de câmera, áudio, teleprompter, além de editar som e imagem) e ganha 
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mais liberdade para definir as abordagens da sua peça jornalística, não ficando refém do 

posicionamento de uma emissora televisiva. 

Na terceira fase do jornalismo, chamada de jornalismo digital e conceituada após a 

popularização da internet nos anos 1990, os meios tradicionais do impresso e do audiovisual ganham 

extensões em sites, o que possibilita contato mais direto com o público através de espaço para 

comentários, abrindo assim maior participação do telespectador, que pode inclusive sugerir pautas e 

enviar materiais para comporem o jornal ou programa. 

O caráter multimídia refere-se à convergência das mídias tradicionais 

de texto, imagem e som na narração do fato jornalístico. Já a interatividade 

permite que o usuário participe do processo ao enviar e-mails e comentários 

sobre uma notícia, além das possibilidades de participar de um fórum de 

discussão e de um chat sobre um determinado assunto com outros usuários 

ou com os jornalistas. (MACHODO FILHO E FERREIRA, 2012, p. 138) 

A interatividade talvez tenha sido uma das maiores revoluções ocorridas na televisão desde 

sua fundação, tal mídia sempre se mostrou inacessível ao telespectador e apesar da crescente 

participação pública, o jornalista audiovisual não perdeu espaço e nem a credibilidade. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observar o passado do jornalismo na TV e refletir sobre alguns pontos atuais reafirma a relação 

entre o meio e a área, pois a televisão oferece tudo o que o jornalismo mais busca: agilidade e 

detalhamento de cenas. Narrar sobre manifestações populares, os horrores de uma guerra ou até 

mesmo um gol da final de um campeonato não tem a mesma força de mostrá-los em imagens. 

Como o jornalista audiovisual “entra na casa das pessoas” uma noção de intimidade e 

credibilidade são criadas, além de que esse se torna uma espécie de celebridade – o que pode tirar o 

foco, que é a notícia. Os ouvintes do Repórter Esso no rádio puderam finalmente dar um rosto para a 

voz já tão famosa, quando o programa começou a ser televisionado, a imaginação deu lugar ao 

concreto. 

A televisão buscou elementos de outras áreas, como da fotografia e cinema, e o jornal além 

de sair do papel e dos autofalantes dos aparelhos de rádio, ganhou vida e expressividade. A forma 

como ele é produzido pode influenciar no jeito de contar e receber a história, a estética passou a contar 

muito mais. 



819 

 

O novo meio ofereceu grandes desafios para os comunicadores, o ao vivo é sem dúvida um 

deles, nos primórdios da TV as falhas eram frequentes, mas no decorrer nos anos o público se tornou 

mais exigente e certas falhas são intoleradas por ele.  

Portanto, além das possibilidades narrativas que o audiovisual acrescentou ao jornalismo, esse obrigou 

que a produção fosse essencial e muito bem planejada, pois se algo der errado nos bastidores, com 

certeza pode influenciar na apresentação do produto. Ao contrário do impresso, na TV (principalmente 

no ao vivo) os erros dificilmente podem ser concertados nas vésperas ou na exibição, tudo deve ser 

orquestrado e pensado minuciosamente e como um todo. 
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A RESSIGNIFICAÇÃO E INTERTEXTUALIDADE NO USO DE SÍMBOLOS DA CONTRA 

CULTURA NA PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA 
 

Pedro Sanches Gomes  

Orientador: Patrício Dugnani    

 

Resumo  

O trabalho busca analisar o processo de transformação presente em diferentes símbolos 

provindos de diversas, culturas, dando ênfase nos utilizados no período da contra cultura.  

Torna-se relevante verificar este mecanismo, pois entender as alterações de conteúdo destes 

ícones que, atualmente, são usados na publicidade contemporânea, mas com significados 

contrastante dos originais ajudará à compreender as mudanças e usos desses signos nesse 

período. Será feito, primeiramente, um levantamento bibliográfico de todos os conteúdos que 

integram o assunto em análise para que seja possivel um estudo esclarecedor sobre o 

problema de pesquisa proposto, a expectativa é de que os resultados que explicitem a razão 

das ressignificações estudadas e o trajeto usado pelas grandes marcas para alcançarem tais 

mudanças. 

 

Palavras-chave: Ressignificação; Símbolos; Contra Cultura; Intertextualidade.  

 

1. Introdução 

O estudo visa analisar as mudanças de significados que ocorreram com alguns 

símbolos, focando principalmente aqueles, que antes utilizados por movimentos sociais e 

religiosos, dos quais no principio carregavam grande valor ideológico exatamente, e 

ironicamente, contra a movimentação desmedida do capitalismo. Pretende-se explorar este 

processo de perda de conteúdo e transformação na sociedade contemporânea, para conseguir 

enxergar de forma mais concreta os atuais significados destes símbolos, que foram afetados 

pela reprodução distorcida dos mecanismos comunicacionais e de inúmeras representações 

externas. Como exemplo, pode-se destacar esse fenômeno como comum no mercado da 

moda, justamente por ser uma forma de representação social mais explícita como já 

anteriormente perscrutado por Gilles Lipovetsky (2015). As amostras que serão analisadas, 

todas pertencentes a grandes marcas contemporâneas, passarão por um estudo que tem como 

objetivo dissecar a representação atual desses símbolos e enfatizar a discrepância com a 

representação pertencente ao movimento que a gerou há anos atrás. Há uma perda de aura 

dessas representações, pois perdem suas singularidades, tornando-se uma mercadoria, e 

fazendo com que seu significado original desapareça, tornam-se apenas marcas. O conceito de 

aura proposto por Walter Benjamim (LIMA, 2000) será mediador em todo o trabalho, 

justamente por buscar analisar as mutações que ocorrem nas representações culturais com a 

interferência publicitária das marcas. Pretende-se, com isso, entender o procedimento 

utilizado na comercialização física dos símbolos e o caminho publicitário percorrido para 

alcançar alterações tão significativas e observar as razões e objetivos do comércio com a 

banalização da ideologia.  
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 Exemplos explícitos como o corte de cabelo moicano e o símbolo da paz, ambos 

adotados no período das contraculturas dos anos 70 e 80, como o movimento punk e peace 

and love dos hippies respectivamente. O símbolo hoje denominado “paz e amor” antes se 

tratava de um logotipo para uma campanha contra a guerra, foi ressignificado e amplamente 

utilizado entre os adeptos do movimento, nas décadas de 70 e 80. Após alguns anos, com o 

crescimento da cultura pop, de massa, novas ressignificações produziram uma mutação no seu 

conceito, dessa vez de forma menos consciente, e também com certa banalização de seu real 

conteúdo, pois os meios de consumo empregaram-no, com grande potencial comercial da 

reprodutibilidade técnica (LIMA, 2000). Com esse processo o símbolo de paz e amor passou a 

ser utilizado em diferentes áreas comerciais, como a moda, cinema, arte plástica, a 

publicidade, onde essa utilização maciça, acabou por diluir seu significado, e sendo utilizado 

para identificar marcas, e bens de consumo.  

A essência do símbolo está se perdendo, pois o movimento hippie, o qual utilizava 

essa representação, se colocava ideologicamente totalmente contra o consumo desregrado, e 

agora serve ao mesmo, como uma marca que tem como objetivo, incentivar o mesmo 

consumo, cujo símbolo paz e amor, criticava. Essa é a ressignificação irônica dos símbolos 

em uma sociedade de consumo. 

O mesmo ocorre com o penteado moicano, que surgiu primeiramente nos índios 

moicanos que se recusavam a seguir as normas comportamentais impostas pelos homens 

brancos atacando seus territórios. Desde este passado histórico até momentos mais recentes, 

onde foi utilizado por diferentes movimentos que fizeram dele um símbolo de protesto contra 

a sociedade de consumo, e a guerra, como na contracultura do movimento punk. A 

ressignificação desse símbolo foi a mais considerável, por ser radical. A partir do fim da 

década de 1970 esse corte moicano passou a ser reconhecido como um símbolo do 

movimento punk, tribo urbana que pretendia deixar para trás o conceito mais individualista, e 

passou a desenvolver inúmeros comportamentos próprios, estes, quase sempre, formados a 

partir da ideologia pré-determinada do movimento, que tem como principio não se render ao 

sistema, e resistir às formas governamentais que buscam limitar a liberdade humana, nessa 

intertextualidade (BARTHES, 2004) com o modelo de cabelo dos índios moicanos, em uma 

forte vertente de caráter subversivo, é que se posicionava a ideologia punk.  Contudo, com o 

tempo, o capitalismo, a cultura pop, de forma eficiente ressignificou em partes sua 

representação, e tirou seu poder icônico de rebeldia que o remetia ao passado de resistência, 

para atualmente, ser utilizado por grandes marcas para estampar suas identidades gráficas, 

isto, pois este símbolo passou por diferentes culturas que ignoraram seu passado simbólico e 

se aproveitaram de seu histórico para produzirem uma nova essência, que hoje em dia ainda é 

ligada a uma subversividade que se tornou um produto, conectada com a jovialidade, remete 

sim aos punks, mas não a verdadeira face do movimento, mas sim a apenas a sua imagem 

pop.  

 A ironia presente nas representações atuais se mostra de maneira explícita, pois 

contradiz as causas antes atribuídas a tais símbolos. Não somente na contra cultura ocorre tais 

mutações, como ocorre em diversas religiões e culturas que passaram também por este 

mecanismo de banalização popular de símbolos. Com a atual liquidez do mundo, conceito de 

Zygmunt Bauman (2008), e tamanha a proporção de novas informações, o que antes parecia 

concreto se perde nesta confusão de intertextualidades, e dentro de diferentes contextos, 

adquire valor representativo para outras pessoas, ao usar um símbolo, estampa-lo para 
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terceiros, de forma indireta, esta representação, no caso uma mensagem, chega ao destinatário 

com o significado que ele julgar, a partir de sua cosmovisão e contexto no qual está inserido. 

Contudo, com a globalização ocorre certa unificação pré-determinada para a massa geral, que 

não tem conhecimento da formação primordial destes símbolos, mas já tem conceitos 

estabelecidos sobre o que poderia simbolizar. Esses conceitos foram reapresentados pelos 

mecanismos de mídias, após mutação dos meios de produção contemporâneos, na tentativa de 

facilitar o consumo e potencializar a vontade humana de emissão de suas opiniões, e 

ideologias, a moda assumiu este papel e então principiou a produzir e ressignificar ícones.  

A hipótese desse trabalho se baseia na questão de que a publicidade contemporânea, 

entre outros mecanismos comunicacionais, altera ideologicamente símbolos que no passado 

eram vinculados a movimentos que continham causas contrárias á sua atual representação, 

assim expondo certo sarcasmo social, que muitas vezes não é reconhecido pela massa, 

justamente, por esta já não levar em consideração as ideologias passadas, e já terem como 

concretos esses novos conceitos mais ligados à moda. 

É de extrema valia que se possa compreender tal ressignificação simbólica na 

publicidade, e assim poder relaciona-la a influência no consumo moderno, assim podendo 

visualizar de forma clara estas mudanças e quão grandes são suas influências no campo 

sociológico, nas personalidades humanas. Além dos resultados teóricos é possível também 

conectar os futuros resultados deste estudo para a prática publicitária no que se diz 

compreender os verdadeiros valores simbólicos para as grandes massas e assim se apropriar 

destes para potencializar, por exemplo, uma fidelização de clientela a partir de uma pseudo 

ideologia.  

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 A publicidade contemporânea, escorada em grandes marcas, ressignifica 

ideologicamente símbolos anteriormente propostos a causas dissemelhantes de suas 

atuais representações? 

 

1.2 Justificativa  

A importância dessa pesquisa se dá pela possibilidade de compreender os processos de 

como reconstituir os significados através da publicidade e como utiliza-los para convencer e 

persuadir os consumidores. Por isso esse estudo pode auxiliar pesquisadores, estudantes e 

profissionais de comunicação que tem como pretensão estudar os processos simbólicos e seu 

potencial para comunicar ideologias e marcas, além de, até mesmo, auxiliar na atuação prática 

no mercado, visto que este fenômeno da apropriação comercial de símbolos marginais é de 

imenso valor comercial podendo ser um diferencial para as inovações do mercado. 

 

1.3 Objetivo 
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 Pesquisar símbolos de outras culturas, e principalmente da contra cultura que foram 

ressignificados pela publicidade contemporânea. 

 Fazer o levantamento bibliográfico dos conteúdos a serem discutidos nessa pesquisa 

 Compreender e relacionar a ressignificação simbólica na publicidade contemporânea com 

a intertextualidade das tendências pós-modernas. 

 Entender a relação entre essa ressignificação e a influência no consumo contemporâneo  

 

2. Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos constituem a forma como o problema será tratado 

epistemologicamente. Sendo assim pretende-se: 

 Primeiramente realizar o levantamento bibliográfico dos debates já existentes, para 

compreender de forma primaria o processo de transformação e de representação simbólica. 

Nesse estudo em especial, os procedimentos serão: pesquisa bibliográfica, que consiste 

basicamente no apanhamento das informações e dados que serão uteis para o projeto, esse 

material servira como base para a estruturação do tema, no caso, ressignificação dos 

símbolos pela publicidade contemporânea, com um tema bem definido. Torna-se 

importante que haja também uma limitação á somente o campo útil para a analise, desta 

forma é possível traçar um histórico de estudos já realizados e que se correlacionam com 

a pesquisa desenvolvida, nos mostrando respostas, contradições e conclusões, já 

encontradas em estudos anteriormente realizados, que compartilham de semelhanças 

dentro da esfera a ser explorada, com a analise dos trabalhos já realizados é possível 

perceber qual a melhor metodologia a ser utilizada. As fontes secundárias, como livros, 

textos, artigos, periódicos, entre outros devem ser lidas, analisadas e compreendidas, deve 

haver um fichamento com as anotações dos tópicos mais importantes assim podendo haver 

uma intertextualidade com a pesquisa do momento.  

 Pesquisa documental, que se difere da bibliográfica na seleção do que será estudada, essa 

metodologia é indispensável, principalmente nas ciências humanas e sociais, pois grande 

parte das fontes escritas se torna a base concreta do estudo. É realizada a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos considerados cientificamente como 

autênticos, por exemplo: cartas, notas, pareceres, fotografias, obras originais (pintura, 

escultura, desenho, etc.) diários, projetos de lei, discursos, mapas, depoimentos orais e 

escritos, certidões, correspondências pessoais ou comerciais, entre outros.    
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 O Estudo de Caso, que também será utilizado, é um método qualitativo de metodologia, 

que busca se aprofundar acentuadamente em uma unidade individual, assim é possível 

entender de fato, fenômenos dos quais os pesquisadores não tem muito, ou nenhum, 

controle sobre. Trata-se de uma investigação sobre uma situação especifica buscando nos 

mínimos detalhes as respostas para os questionamentos presentes, neste estudo em 

especial, será aplicado na analises e interpretações nas representações simbólicas e 

imagéticas estampadas na sociedade atual.  

 A pesquisa exploratória também é um levantamento bibliográfico muito comum em 

estudos de caso, mas com uma relevância maior para entrevistas á pessoas que já tiveram 

experiências práticas com o tema analisado.  

 Com as metodologias bem determinadas é possível delinear uma linha cronológica entre, 

passado, o que já existe e servira como base, e futuro, o que a pesquisa atual busca entender 

e como isso complementa, mas da mesma forma se difere, dos estudos já realizados.  

 

3. Referencial Teórico 

Para o estudo da ressignificação das representações simbólicas na publicidade 

contemporânea, ou pós-moderna, pretende-se utilizar uma bibliografia interdisciplinar que 

passa pela semiologia de Roland Barthes (1999), os estudos culturais de Stuart Hall (2004), a 

antropologia do consumo de Grant McCracken (2003), os estudos da sociedade dos meios de 

comunicação de Henry Jenkins (2015), a compreensão da hipermodernidade por Gilles 

Lipovetsky (2015), da modernidade líquida por Zygmunt Bauman (2008), a descrição da pós-

modernidade por David Harvey (1996), e a crítica aos efeitos de comunicação da Escola de 

Frankfurt com Max Horkheimer, Theodor Adorno (LIMA, 2000), Walter Benjamin (LIMA, 

2000). 

Todos os autores fichados para as referências bibliográficas são responsáveis por 

grandes obras que, independentemente do circulo cientifico, acrescentam em diferentes 

espectros, conceitos que auxiliarão para a análise do fenômeno e sua interpretação, como na 

área teórica comunicacional, estética, e semântica. Os principais conceitos serão apresentados 

com seus respectivos autores, para tornar latente suas ligações com o corrente estudo. 

De Roland Barthes dois conceitos são importantes:  

Naturalização: no livro Mitologias (1999) Barthes define que a ideologia é a 

naturalização de representações históricas e ideológicas como se fossem naturais, por isso a 

ideologia equivale a mitologia. 

Intertextualidade, para Barthes (2004), é cruzamento de culturas, mistura de 

referências de diferentes culturas, períodos históricos. Além desses conceitos pretende-se 

utilizar o método semiológico de análise de imagem, que parte da denotação dos signos, para 

a compreensão da conotação, ou seja do signo literal para o signo figurado e simbólico. 
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De Stuart Hall (2004) e de David Harvey (1996) pretende-se utilizar a classificação da 

contemporaneidade e do sujeito contemporâneo, como Pós-modernidade e Sujeito pós-

moderno, com as suas características ligadas à adaptação cultural, ao individualismo, ao 

hedonismo a sensação de incerteza, com a hibridização com o consumo e sua representação 

para estes diferentes sujeitos. 

De Grant McCracken (2003) pretende-se utilizar a questão do consumo e suas formas 

de rituais, bem como a atribuição e transformação de significados que a publicidade e a moda 

são capazes de realizar através da ressignificação dos bens de consumo. Esses mecanismos, 

mesmo que de forma inconsciente, conseguem realizar mutações em sentidos simbólicos e 

também a perda deles. 

A crítica do efeito dos meios de comunicação, seus processos de reprodutibilidade 

técnica, a perda da aura dos objetos e representações, o processo de Indústria. A perda do 

significado original das representações, e suas ressignificações através do consumo, serão 

baseadas no estudo crítico da Escola de Frankfurt, por Max Horkheimer, Theodor Adorno, 

Walter Benjamin (LIMA, 2000). 

De Zygmunt Bauman (2008), e Gilles Lipovetsky (2015) pretende-se entender a 

questão da hipermodernidade, da modernidade líquida, a transformação acelerada das 

representações sociais na pós-modernidade, a flexibilização de conceitos e a incerteza gerada 

por essa revisão constante e veloz da cultura contemporânea . 

De Henry Jenkins (2015) pretende-se observar como a convergência dos meios, afeta o 

sujeito contemporâneo da pós-modernidade através do uso de meios de comunicação, que 

agora pedem uma posição mais ativa do sujeito, e esse sujeito acostumado a participar, pede 

constantemente para interagir. O aumento das interações entre os sujeitos de diferentes 

culturas produzem mudanças mais rápidas na sociedade, levando para a constituição da pós-

modernidade, a era da incerteza. O sujeito dos meios de comunicação digital ganha em 

mobilidade, conectividade, e pedem para interagir, ou seja, participar dos processos de 

comunicação, como os constantes compartilhamentos. 

Com o atual referencial teórico, o estudo decorrente busca, a partir destes conceitos 

pré-definidos, uma linha autoral de analise e interpretação do fenômeno que se conecta em 

diferentes sentidos a todos os conceitos aqui já citados. 

 

 

4. Considerações Finais 

 Após análise e interpretação do referencial teórico proposto, foi possível constatar as 

transformações conceituais provocadas pelas grandes marcas em símbolos usados na 

modernidade e na pós-modernidade. A pesquisa dedicou-se para enfatizar, principalmente, 

ícones provindos de contraculturas, justamente pela ironia presente em seu uso nos dias 

atuais, como por exemplo, o símbolo paz e amor que demonstra de forma clara a mutação 

transcorrida ao longo dos anos pelo sistema capitalista, em especial pelo mercado com 

propriedades reflexivas sobre a exterioridade social do ser humano, desta forma, a sociedade 

faz o uso deste, e outros, símbolos, caso análogo ao das reproduções do corte moicano, sem 

receio de parecer contraditório, isto, pois, ao longo dos anos as cargas ideológicas sobre tais 
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símbolos se tornaram rarefeitas no amplo e poluído espaço de reproduções de conceitos, 

pensamentos e doutrinas.  
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RESUMO 

 

Com todas as novas formas de se escutar música e a sua fácil acessibilidade para a maioria da 

população, como os dispositivos streaming, o vinil pode parecer uma prática ultrapassada. 

Porém, não é o que vemos hoje. Os indivíduos, até os mais jovens, têm feito coleção de vinis. 

O trabalho mostra todas as etapas para gravação de músicas em vinil. Carrega imagens dos 

aparelhos usados, do local em que é feito, além da música que foi gravada nele como trilha 

sonora. Além de evidenciar toda a relação entre o colecionador e o objeto.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vinil; gravação; música. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 

A proposta do vídeo seria mostrar o vinil de todas as formas. Desde o processo de masterização, 

até o de reprodução das músicas. Por meio de imagens poéticas, o objetivo foi trazer novas 

informações sobre o vinil e evidenciar a relação daqueles que o colecionam. Tudo também, pela prática 

estar voltando a moda e ganhando cada vez mais adeptos atualmente. 

 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 
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A ideia foi focar no funcionamento do processo de produção e gravação em vinil. 

Aproveitamos, principalmente, o vinil e sua forma e elementos que evidenciam a relação do 

entrevistado com ele. Visto que, em meio as novas plataformas de streaming que surgiram, como o 

Spotify, o uso de vinil para a reprodução de sons é considerado antigo, procuramos mostrar que ainda 

há pessoas que gravam, escutam as suas músicas e tem uma relação emocional com ele.  

 

Story Line 

O início se dá com Arthur Joly preparando o vinil para a gravação da música que está sendo 

tocada. Ele trabalha na Reco-Master e tem seu dia a dia dedicado a essa prática. As imagens usadas 

para a formação do vídeo foram todas feitas no seu local de trabalho. Logo depois, é mostrado passo 

a passo da gravação. Aparecem todos os aparelhos usados, até o ponto em que a música é tocada no 

próprio vinil, dando um fim ao processo.  

 

Sinopse 

O vídeo traz a todo o processo de gravação de músicas em discos de vinil. Mostra os 

aparelhos usados, o ambiente de gravação e mais. A coleção dele, por sua vez, tem voltado a se 

popularizar atualmente. Com o clipe, refletimos no poder do vinil, de certa forma exercer uma 

relação emocional com quem o coleciona, trazer memórias de tempos antigos ou remeter a 

lembranças, assim como a música.  

 

Roteiro  

      O vídeo foi feito a partir da ideia de mostrar, de forma dinâmica, o processo de produção. 

Para tal efeito, não fizemos em formato de entrevista; mostramos passo a passo do processo de 

masterização e colocamos uma música de fundo, que é de um dos clientes de Arthur, música 

que também foi gravada em vinil. Dessa forma, mostramos suas etapas a partir do limite de 

duração do vídeo proposto pelo professor Hugo Harris.  

 
Story board 
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Arthur Joly colocando um disco vinil virgem para começar o processo de 

masterização. 

 

 
Arthur selecionado em um programa as opções para iniciar a produção da passagem 

da música que está no computador para o disco de vinil. 

 

 
Arthur usa a luz para observar as ranhuras do disco sendo criadas.  
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Arthur colocando o disco de vinil em um dos aparelhos de seu estúdio para conferir o 

resultado. 

 
Tela de um dos aparelhos que mostram as ranhuras de um disco de vinil 

 
Há uma mudança da música escolhida para ser gravada no disco de vinil, que estava 

tocando como som de background do vídeo, para o áudio do próprio disco após ser 

produzido. 
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Arthur Joly escrevendo no adesivo do disco de vinil. 

 

 

 

 
Disco de vinil com personalizado com adesivo em homenagem à disciplina de 

Epistemologia do Jornalismo e ao professor Hugo Harris. 
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Aluno(s): Cecilia Jardim, Julia Goraieb, Marcela Silva                                                   
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Orientadora: Dra. Vivian Aparecida Blaso Souza Soares César 

 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo, apresentar uma análise de uma ação feita com a (startup de 

mídia) em parceria com a empresa Mondelez do produto lacta na categoria Cookies que ocorreu 

dentro dos ambientes de salão de beleza, com a finalidade de relançar os produtos lacta Cookies 

no mercado, e assim aumentar a participação de mercado e apresentar o novo sabor chamado 

shot, um dos produtos da Mondelez, mas na versão Lacta Cookies, além da distribuição de 

outros sabores como Lacta chocolate ao leite e lacta chocolate branco.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: ação pdv; lacta cookies, marketing experiência  

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

A Lacta está lançando no mercado 3 sabores de lacta cookies, e para isso eles utilizaram uma 

abordagem diferente: samplings nos PDVs (é que as distribuição de amostras estabelecem duas 

relações muito relevantes com seus potenciais clientes: gera maior reconhecimento de marca e 

associam-na a generosidade e confiança).  

“Identificar os pontos mais relevantes que influenciam o comportamento do consumidor pode 

significar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma organização”. (KOTLER; KELLER, 

2010) 

Um dos pontos de distribuição escolhido nos chamou atenção: SALÃO DE BELEZA. É 

resolvemos estudar alguns itens relevantes dessa ação da Mondelez, como o comportamento do 

consumidor, seus resultados, características visuais e linguagem comunicacional, logística etc 
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Tendência 

A Tendência utilizada pela Lacta está relacionada à experimentação do produto, em lugares 

estratégicos, com suporte em telas, nas televisões dentro salões de beleza. A ação contou  com 

a distribuição dos produtos em sampling. A ação gerou mídia espontânea, e boca a boca dos 

clientes dos salões de beleza nas redes sociais com a postagem fotos no Instagram e Facebook. 

 

Imagens da ação nas redes sociais 

“São os consumidores mais expressivos e mais colaborativos que mais utilizam as 

mídias sociais. Com seu estilo de vida e suas atitudes, influenciam a sociedade de 

modo geral. Suas opiniões a respeito dos paradoxos da globalização e dos problemas da 

sociedade moldam as opiniões dos outros. Como os membros mais avançados da 

sociedade, favorecem as marcas colaborativas e culturais. Como pragmáticos, criticam 

marcas que têm impactos sociais, econômicos e ambientais negativos na vida das 

pessoas” (KLOTLER, 2010. p. 25). 

 

Aspectos Visuais e Linguagem Comunicacional 

O ponto forte da campanha foi a utilização de cores fortes e relacionadas ao produto criando 

um padrão visual com uma linguagem próxima que incentiva os consumidores a descobrir o 

segredo dos Cookies: “Descubra o segredo”; “O segredo está no chocolate”. 
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Foto: Exposição dos produtos Cookies Lacta nos salões de beleza 

 

Objetivo da Campanha 

A campanha teve como objetivo principal divulgar os novos sabores de Cookies da Lacta, no 

ambiente do salão de beleza foi selecionado uma vez que são as mulheres as principais 

tomadoras de decisão na alimentação de uma família. Enquanto a cliente era atendida, ela 

assistia a programação nas Telas disponíveis nos salões e degustava o produto. Na saída, as 

clientes também podiam levar os Cookies da Lacta para casa. 

Principais resultados da ação 

Foram distribuídas quatrocentos mil amostras em mais de 100 salões de beleza em São Paulo. 

A campanha ganhou visibilidade no portal “Meio e Mensagem”, informando que a nova linha 

cookies Lacta chegou ao mercado com ações nas principais redes varejistas do Brasil, com 

divulgação nas redes sociais de Lacta e trabalhos em pontos de venda. Os produtos também 

participam da promoção “Lacta #Compartilhe essa alegria”, com sorteios semanais de R$ 100 

mil reais e milhares de prêmios instantâneos. 

 

Conclusão 

A ação foi um sucesso, pois chamou atenção das mulheres para os novos sabores de Lacta 

Cookies, na qual 83% da alimentação é decidido por elas. Ampliou a experiência integrando 

estratégias on e off line e gerou mídia espontânea aumentando o conhecimento dos novos 

produtos e visibilidade para marca.  
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ANÁLISE DA CAMPANHA DE OLD SPICE “SINTA O PODER DA NATUREZA” 
André Maciel 

Rafael Sandre 

Victor Estruquel 

 

Orientador: Prof. Ms. Odenir Antonio Trevisani 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho a seguir tem como objetivo traçar um plano de mídia para a campanha intitulada 

“Sinta o poder da natureza” da marca de desodorantes Old Spice. 

Neste projeto, foi abordado um breve histórico da empresa, da marca e do mercado de 

higiene/beleza voltado para o gênero masculino que cada fez mais ganha espaço e notoriedade 

dentro de um meio em que este gênero não se interessava. 

2. CORPO DO TRABALHO 

História da marca: Old Spice é uma marca americana de desodorantes, shampoos, body 

washes e sabonetes, que pertence ao gigante conglomerado de bens de consumo Procter & 

Gamble. Inicialmente, a marca pertencia a uma empresa chamada Shulton Inc. Em 1990 passou 

a fazer parte da P&G.  

Público Alvo: Masculino; 25 – 40 anos (estimativa); Classes A,B e C; Alta Escolaridade; 

Esportistas, Administradores, Autônomos, Criativos, Etc. O homem Old Spice é um 

consumidor fiel de produtos de higiene pessoal, no segmento de anti-transpirante, ele toma a 

decisão de compra através de comparações de marca, tipo de aplicador, fragrância, preço e etc., 

porém ele é influenciado diretamente por ações externas como a publicidade e grupos sociais. 

Residem nos grandes centros urbanos, e possuem uma vida de constante agitação.  

Concorrentes:  

Concorrentes diretos: Rexona, AXE, Dove, Nivea, Brut, Gillette e Speed Stick  

Concorrentes indiretos: Produtos que são voltados para a higiene corporal, como sabonetes, 

cremes, óleos, etc.  
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Análise de mercado: Por ser nova no mercado brasileiro, Old Spice ainda está investindo na 

comunicação para futuramente ganhar share e aparecer entre os primeiros da categoria.  

A seguir, tabela da fonte Euromonitor mostra o Market Share de cada marca no mercado 

brasileiro de desodorantes: 

 

Fonte: Euromonitor 

Análise de produto: Produto direcionado para o público masculino, oferecendo ótima 

fragrância, durabilidade, 48h de proteção contra os maus odores, frescor com maior fixação. 

Fácil de usar, tem sua aplicação em spray. Passa para o consumidor personalidade e vaidade. 

Mesmo ainda não aparecendo entre os primeiros de sua categoria, a marca apresenta uma 

identidade única e comunicação irreverente que irá ser explorada no nosso plano de mídia, a 

fim de alavancar as vendas do produto. 

3. CAMPANHA: 

Conceito criativo da campanha: 

O conceito criativo da campanha consiste no slogan “Sinta o poder da natureza” e ressalta o 

atributo principal do desodorante, que é 48h de proteção com partículas de cabra macho 

(conceito sempre usado em toda linha de desodorantes). A comunicação é passada da seguinte 

forma: O sucesso não depende só de quem você é, mas de como você cheira. 
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Duração da campanha: 

A campanha terá a duração de 3 meses, entre Dezembro de 2017 a Fevereiro de 2018.  Época 

de verão intenso na qual se utiliza com mais frequência o desodorante.  

Verba: R$3.000.000,00 

Meios recomendados: 

 Televisão 

 Globo Esporte (TV Globo) Seg a Sab: Atinge o target que, apesar de viver em uma 

rotina agitada, acompanha o programa para conferir o resumo esportivo das rodadas do 

fim/meio de semana, além de ter um grande alcance massivo. Inserções de segundas e 

quintas-feiras (pós domingo e quarta-feira, onde a audiência do programa é maior) – 12 

inserções sendo 6 no primeiro mês, 4 no segundo e 2 no terceiro – Valor da inserção 

negociado: R$ 31.410,00 > Valor total: R$376.920,00. 

 Off Docs (Canal Off) Seg a Qui: É um programa que reúne documentários sobre ação e 

aventura – características presentes no nosso target, além de que o canal se encontra 

numa crescente em popularidade. Inserções às segundas, terças e quintas – 9 inserções 

no primeiro mês, 6 no segundo e 3 no terceiro – Valor da inserção negociado: 

R$1.455,00> Valor total: R$26.190,00.  

 

 Jornal: 

 O Estado de São Paulo (Caderno de Esportes): Anúncio de 1⁄4 de página às segundas e 

quintas, quando são noticiados os destaques do futebol, atingindo potencialmente nosso 
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target. Veicularemos durante 3 meses com frequência decrescente. Valor do anúncio 

negociado > R$81.350,00 Valor Total > R$ 1.301.601,00.  

 

 Digital: 

 No ambiente digital, seguiremos com anúncios nas redes sociais que estão em alta 

atualmente, sendo elas Instagram, Facebook e Snapchat. As redes, além de se 

enquadrarem no nosso target, usuário das mesmas, permite uma maior aproximação 

com o público objetivado. 

 Instagram Posts: patrocinados na timeline e no novo recurso “stories” – maior 

frequência nos dois primeiros meses e reduzida nos meses seguintes – Verba alocada: 

R$300.000,00  

 Facebook: A rede social mais utilizada no mundo também tem muita força para 

anunciantes, com posts patrocinados e permitindo uma grande interação com o target. 

Também com maior frequência nos primeiros meses e reduzida nos meses seguintes – 

Verba alocada: R$200.000,00  

 

 Cinema: 

 Anúncio veiculado em duas salas do cinema do Shopping Boulevard Tatuapé por cine 

semana – fica ao lado de uma estação de metrô sendo um dos cinemas mais frequentados 

da cidade. Frequência de anúncio decrescente durante os 3 meses. Valor do anúncio 

negociado: R$3.920,00 > Valor total: R$47.040,00.  

 

 Mobiliário Urbano: 

 300 Pontos de Ônibus nas principais vias do centro de São Paulo e próximos à estádios 

de futebol – irá atingir o nosso target que passa com frequência nesses locais. Valor 

unitário negociado: R$1.710,00 > Valor total: R$513.000,00  

 

4. Considerações finais: 

O desenvolvimento do trabalho apresentado pôde trazer ao grupo uma ótima perspectiva do 

mercado de desodorantes (Under arm protection) brasileiro, que é muito movimentado e com 

players relevantes. Acreditamos que o plano apresentado pode alavancar a marca Old Spice, 
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que já está entre as mais vendidas/bem colocadas na mente dos consumidores. Trouxemos um 

plano 360º considerando os mais diversos meios, para impactar nosso target em diversos 

momentos de sua rotina, o que potencializa a campanha. 
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ANÁLISE DE “A PUBLICIDADE É UM CADÁVER QUE NOS SORRI” DE OLIVIERO TOSCANI 

COM BASE EM ZYGMUNT BAUMAN E WALTER BENJAMIN 
 

Aluno(s): Gabriel Figueira Cardomingo e Thais dos Santos Marques 
E-mail: gabrielfigueiracardomingo@gmail.com | thais.drk@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Patricio Dugnani | Profa. Ms. Vanise de Barros Mellaci 
 

Resumo 

A análise a seguir se embasa em conceitos de Walter Benjamin e Zygmunt Bauman à cerca do 

conceito de sociedade líquida e a reprodutibilidade para discutir o trabalho do fotógrafo italiano, 

Olivero Toscani, o qual busca reavaliar o papel da publicidade na sociedade, abordando de 

forma direta (através de suas fotografias) temas que são considerados tabus pela maioria das 

pessoas. 

 

Palavras Chave: Oliviero Toscani; Walter Benjamin; Zygmunt Bauman; United Colors of 

Benetton 

Introdução 

A publicidade exerce um papel socio-cultural desde seus primórdios. A sua evidente 

influência em nosso estilo de vida é reforçada na atualidade onde, cada vez mais, a publicidade 

exerce a função de ignição para uma subsequente reflexão, no qual o indivíduo pode refletir 

sobre si ou sobre a sociedade como um todo. 

Em que momento deixamos de ser apenas consumidores e nos tornamos cidadãos? Qual seria 

o ponto de ruptura entre o papel comercial e o papel social de uma grande marca? 

Pautado por esses questionamentos, Oliviero Toscani traduz em seu trabalho criativo o quanto 

uma mensagem desafiadora pode (e por vezes, deve) ser transmitida através do “disfarce” do 

consumo. Suas peças icônicas para a United Colors of Benetton são o epítome da 

relação entre pautas sociais e o marketing, aprofundando-se em temas polêmicos sem deixar 

de lado a sua intenção de transmitir os valores e a mensagem de uma marca. 

Surge a causa social como estratégia de mercado. 
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Oliviero Toscani, consagrado fotógrafo, é o responsável pela 

imagem ao lado, parte de suas campanhas para a United 

Colors of Benetton, grande marca do mundo da moda, que 

confiou ao mesmo os rumos de suas campanhas.  

As campanhas de Toscani para a Benetton tornaram-se 

mundialmente famosas, principalmente, graças à 

controvérsia que causam,  até mesmo na atualidade. Imagens fortes e sutis ao mesmo tempo 

revelam contrastes sociais e ideológicos em um mundo onde as barreiras, sejam elas físicas ou 

virtuais, estão cada vez menos delimitadas. 

A grande preocupação de Toscani sempre foi utilizar-se da publicidade como um meio 

propagador de ideias, que pode, ocasionalmente, incentivar o consumo, mas tendo como foco 

primário o questionamento, a retórica acerca de tabus, como o racismo, a religião, o HIV e as 

guerras.  

Como cita o autor 

A publicidade nos ensina como nos comportar na sociedade de consumo. (...) Essa 

formação se constitui, sem que o saibamos, de modo inconsciente, ela impõe seus 

critérios, sua normalidade, ela molda nossos gostos, nossos reflexos. Tornamo-nos 

todos filhos da publicidade. (TOSCANI, 1996, p.168) 

 

Ou seja, a publicidade torna-se, na sociedade contemporânea, uma diretriz social, guiando e 

moldando o comportamento humano, ditando o aceitável e o incorreto. Conclui-se  que sim, ela 

propaga ideias, mas nem sempre valores igualitários, justos ou eticamente efetivos.  

É aí que Toscani se revela atual, transgressor e ousado ao “minimizar” a importância da marca 

e focar-se nas mensagens por trás de suas fotografias. A imagem ao lado é um bom exemplo de 

como Toscani, juntamente com a Benetton, procura 

transmitir uma mensagem de forma simples e objetiva, 

com o respaldo de uma grande marca. Por que não utilizar 

a publicidade para reavaliarmos valores e verdades 

ultrapassadas para que possamos então nos aprimorar 

como sociedade? Este, talvez, seja o questionamento na 

mente de qualquer publicitário (em formação ou não) ao finalizar a leitura. 

Sobre estes profissionais, Toscani diz 

A responsabilidade deles é imensa. Têm a incumbência de refletir sobre a 

comunicação de uma marca, sem ficar apenas no puro marketing. Precisam 

impulsionar esse sistema publicitário que anda em círculos, incita a consumir cada 
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vez mais e já não convence. A condição humana é inseparável do consumo; neste 

caso, por que a comunicação que o acompanha deveria ser superficial 

(TOSCANI,1996, p.25 ) 

 

Não é difícil associar o trabalho de Toscani às ideias de Bauman (1999) e sua modernidade 

líquida. Uma sociedade em constante mudança, que, com o advento tecnológico, se reinventa a 

cada clique, a cada post compartilhado. Essas transformações cobrem os mais variados temas 

sociais, muitos deles trabalhados por Toscani, como os já mencionados racismo e religião, mas 

indo além e abordando de ideologias políticas a identidades de gênero. 

A modernidade líquida de Bauman (1999)  é o retrato de uma sociedade onde os valores são 

revistos e reavaliados todo dia, onde a publicidade de Toscani exerce o papel questionador do 

fazer pensar, do refletir. 

Antes de relacionarmos Toscani e Benjamin, seguem dois trechos do livro 

Hoje em dia, o público acredita no que vê na televisão, nos telejornais, nos programas, 

nos anúncios. Aderem-se à verdade de uma imagem do jornal televisado, sem que se 

tenha assistido à ação diretamente. Tudo ganhou novas roupagens na montagem, foi 

transformado pelo enquadramento, acelerado, desacelerado. (TOSCANI, 1996, 

p.166-1667) 

É preciso parecer-se com o mundo de imagens dos anúncios para ver-se classificado 

dentro das normas sociais, reconhecido conforme, integrado, real. (TOSCANI, 1996, 

p.167) 

 

Nesses trechos podemos estabelecer uma relação entre as imagens publicitárias e a 

reprodutibilidade de Walter Benjamin. Somos uma sociedade onde a imagem e a sua contínua 

reprodução estabelecem-se como verdades, dependendo somente da interpretação e do 

significado atribuído por aqueles que as vê. É dada aí a importância do trabalho de Toscani, ao 

associar o imagético, a interpretação de cada um à suas verdades, aos seus valores, à suas 

mensagens, em busca de uma sociedade mais ética, justa e igualitária. 

Se o que nos move é a imagem, que façamos dela nossa ferramenta mais eficaz no combate às 

desigualdades. 
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ANÁLISE DO CASE DE REFORMULAÇÃO DE MARCA CAMIL: AVANÇAR SEM DEIXAR PARA 

TRÁS SUA ESSÊNCIA 
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Rafael Sandre - gabriellemateus@hotmail.com 
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Orientador: Prof. Dr. Rogério Aparecido Martins  

 

RESUMO: 

O trabalho a seguir tem como objetivo analisar o case de reformulação da marca Camil e como 

toda a estratégia foi abordada, bem como seus objetivos. Neste projeto, foi abordado o histórico 

da marca e como ocorreu sua expansão para conquistar o sucesso. Foi colocado também a nova 

proposta criada pela Camil para sua marca que começou como um grito de uma nova identidade 

baseada em pilares estratégicos e na sua enorme reformulação de identidade visual baseada 

principalmente nos seus valores. 

PALAVRAS CHAVES: Marca, identidade, valores, reformulação 
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5. A MARCA E SUA EXPANSÃO 

A Cooperativa Agrícola Mista Itaquiense Ltda., ou como conhecemos, Camil, teve início em 

1963 em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Ao longo de sua história, a marca foi se expandindo e 

construindo novas plantas no Brasil e na América Latina.  

 

 

Ainda, por meio de exportação, a empresa está presente em mais de 50 países. Possui uma 

grande capacidade produtiva e qualificação: 27 plantas (12 no Brasil, 9 no Uruguai, 3 no Chile, 

2 no Peru e 1 na Argentina), estrategicamente próximas aos  fornecedores. Conta com mais de 

6 mil colaboradores no Brasil e no mundo.  

 

6. OBJETIVO DA EMPRESA 

A Camil criou o conceito de CAMIL por CAMILIANOS, conceito que consiste em criar uma 

cultura única, tangibilizada através de uma marca corporativa, para que os colaboradores se 

sintam abraçados e participantes de uma só empresa. Preparar uma estrutura sólida e universal 

que possibilite futuras aquisições e melhor visibilidade para o mercado.  
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7. PILARES 

 Para atingir o objetivo destacado acima, a marca se apoiou em 5 principais pilares que guiam 

esta nova marca. 

 CONFIANÇA: honramos nossos compromissos com seriedade e disciplina. 

Valorizamos a transparência em nossas relações e, por isso, conquistamos respeito e 

confiança. 

 EMPREENDEDORISMO: acreditamos na soma da vontade de quem sonha com o 

esforço e coragem de quem realiza. Esta é a força motriz para empreender e crescer com 

rentabilidade.  

 ENTUSIASMO: expressamos alegria, vitalidade e energia em nosso dia-a-dia. Assim, 

inspiramos as pessoas. 

 PROXIMIDADE: construímos fortes parcerias como forma de estabelecer relações 

profundas e perenes com todos aqueles que convivem conosco: nossos consumidores, 

clientes, colaboradores e fornecedores.  

 RESPONSABILIDADE: priorizamos a ética e alta qualidade em TUDO o que fazemos. 

Desta forma, buscamos garantir a sustentabilidade do nosso negócio e meio ambiente, 

para além dos resultados.  

 

8. DESAFIO FINAL 

 

Traduzir visualmente uma marca que... 

• Tenha a ESTATURA e SOLIDEZ da Camil; 

• Traga a HISTÓRIA e LEGADO da mesma; 

• Transmita os VALORES; 

• Possa representar os planos de crescimento para um futuro promissor (abertura de 

capital ocorreu em sequência à reformulação). 
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5. RACIONAL 

A construção da marca tem como ponto de partida a letra C de Camil e busca inspiração na 

continuidade das relações humanas e coorporativas, expansão e simplicidade. Essa ideia é 

reforçada através das curvas e nas convergências, intensificando o valor das relações. 

 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ao longo do estudo, foi possível entender as motivações e meios para que seja feita uma 

reformulação de marca guarda-chuva. Desde o crescimento e expansão para novos 

mercados/categorias, até a necessidade de unificar o sentimento corporativo para as demais 

unidades (plantas produtivas, centros de distribuição, escritórios e etc.), é fundamental que a 

imagem da empresa seja transmitida para os terceiros presentes em sua cadeia de stakeholders 

de forma clara. 

Apesar da manutenção do nome, a identidade visual e reestruturação de ambientes, materiais 

de trabalho (crachá, caneta, caderno) foi completamente reformulada, de uma forma que os 

valores ficassem claros para todos os internos e externos da companhia. 
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ANÁLISE DO DISCO THE DOWNWARD SPIRAL DA BANDA NINE INCH NAILS 
 

Aluno: Guilherme Marques de Anduja       E-mail: guilhermeanduja@gmail.com 

Orientador: José Maurício Conrado Moreira da Silva 

RESUMO 

A projeto experimental aqui escrita tem como objetivo examinar o disco The Downward Spiral 

da banda Nine Inch Nails, de forma descritiva e opinativa, introduzindo o leitor à obra e à sua 

influência na música da década de 90. Além disso, busca entender o efeito do disco na carreira 

de uma das bandas mais importantes do cenário independente da história. 

Dividida em quatro capítulos, o texto descreve de forma opinativa a carreira da banda pré-obra, 

processo de composição, a obra em si e também o presente do grupo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: nine inch nails; música independente; the downward spiral; música; 

industrial                                                                                                                       

 

CAP. 1: A BANDA É EXTENSÃO DO HOMEM 

O Nine Inch Nails é uma banda fundada em Ohio, nos Estados Unidos no ano de 1988. Criada 

por Trent Reznor, único membro fixo do projeto, teve seu início enquanto trabalhava como 

assistente na engenharia de som do estúdio Right Track. Durante o trabalho, pediu para que 

utilizasse o estúdio enquanto ele estivesse inativo, geralmente durante a madrugada, e assim foi 

feito. 

Trent Reznor criou seu próprio projeto durante as sessões, gravando todos os instrumentos, 

mixando e se projetando na própria música. Inspirado por artistas como Prince, Talking Heads 

e a dance music que reinava no mainstram da época, foi lançado o primeiro disco, (também 

chamado de Halo One, por ser o primeiro lançamento da banda) chamado de Pretty Hate 

Machine. 

O lançamento flutuou na lista Billboard 200 durante 113 semanas, sendo um dos primeiros 

discos independentes da história a ganhar o Platinum Certification da Recording Industry 

Association of America (RIAA). Com isso, a banda se projetou com sucessos como Head Like 
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a Hole, Down in it, etc. Desde então, o Nine Inch Nails se portou como uma banda que trata 

sobre temas como sexo, drogas, niilismo, etc. 

 

CAP. 2: O INÍCIO DA DERROCADA 

Depois da Pretty Hate Machine Tour, que incluiu diversos shows desastrosos de abertura para 

o Guns n’ Roses que estava no auge, ele recindiu o contrato com sua antiga gravadora e criou 

sua própria, nomeada Nothing Records. A partir de então, todos os discos da banda foram 

lançados através da gravadora, incluindo o seu novo projeto: Broken. Porém, uma atitude que 

demonstrava a rebeldia da banda marcou o momento: a gravação na 10050 Cielo Drive. 

Apelidada de “Le Pig” por Trent Reznor, o local era conhecido como a residência onde a 

“Família Manson” assassinou brutalmente Sharon Tate e quatro de seus amigos. 

O disco marca a abdicação total de Trent Reznor a dance music e a absorção que, de forma 

embrionária, foi inserido no lançamento. Na epóca, a banda que já fazia um dos shows mais 

intensos da época elevou ainda mais sua performance com shows históricos e brutais, onde 

instrumentos eram quebrados sem parcimônia e, até mesmo, aconteciam ferimentos dos 

próprios integrantes da banda no palco. Era claro que a banda havia mudado: músicas como 

Happiness in Slavery, que teve seu clipe censurado de todas as emissoras de TV da época, Gave 

Up e Wish, que era um hino para os pessimistas. Era um grupo totalmente diferente de dois 

anos atrás, e o homem por trás disso, Trent Reznor, tinha culpa: viciou-se em drogas lícitas e 

ilícitas durante a turnê do primeiro disco, brigou com integrantes e tudo isso resultou o que 

ninguém esperava da banda. Porém, esse havia sido apenas o começo. 
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Figura 7 - Frame do clipe "Happiness in Slavery", banido das televisões americanas. 

 

Cap. 3: A EXISTÊNCIA PRECEDE A ARTE 

Antes de falar sobre o disco, é importante destacar o que realmente é a música indústrial: 

Surgida no final da década de 70, com forte inscidência principalmente na Alemanha através 

de grupos como o NEU! e, principalmente, o eletrônico do Kraftwerk, essencial para a música. 

Dentro disso, há também estiótipos controversos como ocultismo, provocação, perversão sexual 

e, principalmente, o existencialismo, termo criado inicialmente pelo filósofo dinamarquês 

Søren Kierkegaard. O estilo se multiplicou pelos Estados Unidos, inicialmente com o grupo de 

synth-punk Suicide. 

The Downward Spiral inicialmente era para ser gravado em Nova Orleans, porém, Trent Reznor 

escolheu a segunda opção: alugar novamente a casa onde a “Família Manson” cometeu os 

assassinatos em 10050 Cielo Drive, mas com um porém: dessa vez, o artista viveria na casa 

onde gravaria o disco que colocaria a banda em outro patamar. Antes disso, a casa também foi 

utilizada para a gravação do disco Portrait of an American Family, do Marilyn Manson, seu 

primeiro lançamento. Este, contou com a co-produção do Trent Reznor que também convenceu 

o artista a assinar com sua gravadora, a Nothing Records. 
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Figura 8 - Visão interna do estúdio da 10050 Cielo Drive 

A ideia era que o álbum fosse focado também na música industrial, mas que fosse algo mais 

experimental, focado na textura dos insturmentos, ao contrário do Broken, que era um álbum 

focado quase que totalmente na angústia não só lírica, como instrumental. Pessoalmente, diria 

que não foi algo que deu certo: The Downward Spiral é um álbum tão agressivo e melancólico 

quanto Broken, que conta com poucos momentos no qual a textura e espaço artístico se 

sobressaem à parte lírica, muito mais pesada do que o disco anterior. 

O disco é semi-biográfico. Oficialmente, trata da história de um personagem desde sua 

confiança, até ser atingido por problemas psicológicos que o levam ao suicídio, que 

infelizmente é um problema comum nos dias atuais. De forma não oficial, sabe-se que Reznor 

não se dava bem com membros de sua própria banda, era vítima de abuso de álcool e outras 

drogas e estava abalado psicológicamente. Usou de seu estado mental para criar o disco, 

nítidamente criando uma fuga da realidade através de seu personagem. E funcionou. 

Mr. Self Destruct é a faixa que dá início à obra. Foram convidados para tocar o baterista da 

banda Jane’s Addiction Stephen Perkins e o guitarrista Adrian Belew. Segundo Reznor, a 

instrução foi para que seguissem o ritmo e apenas fizessem o máximo de barulho possível. E 

deu certo. É a faixa que, em um disco ensurdecedor, consegue ser a mais barulhenta 

instrumentalmente, que narra em primeira pessoa a vida de uma pessoa confiante, que pode 

“levar onde quiser, dar o que pode ser requisitado”. É o início do declínio. 

O disco segue com Piggy, com uma batida sequêncial de tom desafiante e confiante. “Nada 

pode me parar agora porque eu não me importo mais”. A música como um todo pode ser 

interpretada como uma sequência de eventos negativos na vida da persona, porém, mesmo 
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assim se demonstrando forte para que as coisas melhorem. No final, a bateria desordenada 

mostra junto à parte lírica “Nada pode me parar agora” pode simbolizar o caos mental vivido 

pela personagem, porém, com persistência na melhora. 

A terceira música demonstra a abdicação total da crença religiosa, com um refrão agressivo que 

mostra em sua essência o que é o rock industrial: batidas eletrônicas rasgadas, hostilidade e 

guitarras extremamente distoricidas. 

March of the Pigs foi um dos singles de lançamento para o disco. A música, também agressiva, 

conta com aproximadamente 269 BPM, vocais raivosos e sendo um momento de destaque no 

disco. É uma música viceral, poderosa que, quando tocada nos shows até hoje, costuma ser a 

parte mais comemorada pelos fãs. O clipe da música é filmado em um plano sequência, onde 

Trent, com um visual andrógeno característico da música industrial, canta a música em tom 

provocativo. 

 

Figura 9 - Frame do videoclipe de "March of the Pigs" com Trent Reznor em destaque no vocal e Chris Vrenna na 

bateria 

A quinta música é Closer, maior sucesso comercial do disco. A música retrata a perversão 

sexual do personagem, onde se misturam batidas eletrônicas avant-garde, e funk, criando uma 

atmosfera tensa e de luxúria. A canção também foi retratada em um videoclipe com single, em 

um cenário sujo e degradado. O vídeo foi votado como o melhor videoclipe da história em uma 

votação do canal de TV americano VH1, sendo um dos grandes retratos da música feita na 

década de 90. 

Ruiner, The Becoming e I Do Not Want This são as músicas do disco de menor sucesso 

comercial, as menos comentadas em sites de música e por fãs. A trinca aparece de forma 
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sequencial, mostrando a que, com certeza, é parte mais degradante e forte e importante do disco, 

por se tratar da mudança acontecendo de forma mais clara para o ouvinte. 

Ruiner pode ser vista como um auto-questionamento do personagem em relação ao que ele 

próprio se tornou. Uma decepção do que ele próprio está fazendo consigo mesmo, a 

consternação do que o ser humano espera se tornar e se decepciona ao ver o que realmente 

virou. Mais uma vez no disco, aparece o verso onde a personagem canta “Nada pode me parar 

agora”, dessa vez de forma mais rancorosa. 

Se em Ruiner a consternação se constrói, em The Becoming ela toma forma. Reznor canta a 

transformação humana, onde ele tenta sair de um mundo que foi construído em sua cabeça onde 

ele é um ser de certa forma “inferior” pelos problemas que passa, porém, não consegue. No 

final, o autor berra “Maldito barulho em minha cabeça”, como se não obtivesse mais controle 

em relação à suas ações, como se fosse um ser a parte do que já havia sido em outrora. A espiral 

descendente chega em sua metade. 

A segunda metade do disco é inaugurada com I Do Not Want This, onde já pode ser vista uma 

clara mudança na personagem: ele já não se vê da mesma forma, já sabe que as prováveis 

incertezas da vida estão se acumulando e ele começa a se tornar uma pessoa diferente.  

Em A Warm Place e Eraser, Reznor chega perto do seu objetivo inicial antes da composição do 

disco: atingir com maior eficiência a textura e o espaço da música, com sintetizadores em maior 

abundância na primeira música e batidas mais pesadas na segunda. Esta é finalizada com poucos 

versos, onde ele descreve como iludiu outrém e as consequências disso tudo, podendo resultar 

na morte. 

Reptile também retrata a relação de Reznor com outra pessoa. Na canção, ele trata a pessoa 

como uma impureza em sua vida, como se não fosse algo bom. A música também pode ser 

intepretada como feita para alguma droga de sua frequente utilização, já que, na época, Reznor 

sofria com o alto absuso. Na última ponte para o final da música, aparece um sample do filme 

The Texas Chain Saw Massacre, de uma mulher caindo de uma montanha. 

A faixa-título é talvez a faixa mais pesada do disco. Se em A Warm Place e Eraser o autor chega 

perto do seu objetivo inicial na composição do disco, aqui ele é atingido em sua plenitude. Uma 

música extremamente densa, com diversos elementos sampleados e causando uma confusçao 

mental no ouvinte, principalmente no minuto 2:35, onde é praticamente descrito um suicídio 
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que pode ser interpretado como o de outra pessoa ou o de si mesmo. Tudo é descrito enquando 

Reznor sussurra em um instrumental extremamente pesado e denso de fundo. 

Em Hurt, pode-se dizer que o autor não foi vítima do suicídio na música anterior. Apesar de ser 

uma música extremamente triste, pode-se ver um viés otimista, principalmente ao seu final: 

Reznor diz que “irá se guardar e achar um caminho”. Ou seja, mesmo chegando no final da 

espiral, sendo extremamente pessimista e descrente, ainda há a confiança de que no futuro as 

coisas irão melhorar. 

Um ponto importantíssimo sobre a última canção é que ela foi regravada por Johnny Cash 2002 

e, ao contrário do Nine Inch Nails, que teve como único prêmio uma indicação para Melhor 

Música de Rock no Grammy de 1996, Cash foi mais exitoso com seu cover: Ganhou o Single 

do Ano em 2003 pela Associação de Música Country, teve o vídeo nomeado para seis prêmios 

no VMA 2003, ganhando na categoria de Melhor Cinematografia e além de muitos outros 

prêmios e participações da canção em filmes e séries. Em entrevista em 2004, Trent Reznor 

disse que a versão de Cash era “sincera e com significado”, e completou: “aquela música não é 

mais minha”. 

 

Figura 10 - Frame de Johnny Cash durante o videoclípe de Hurt 

 

CAP. 2: A ASCENDÊNCIA ARTÍSTICA 

Inquestionavelmente, The Downward Spiral é um dos grandes discos dos anos 90. Reznor se 

aproveitou do barulho feito pelo Nevermind do Nirvana, que fez com que as massas “abrissem” 

seus ouvidos para a música distorcida e barulhenta e se enfiou de cabeça apresentando o gênero 

industrial para o mundo. 
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Reznor foi feliz em apresentar de maneira fria e crua como era sua vida depois da fama, com o 

abuso das drogas e do alcool, a luxúria e o descontentamento com a existência, além de propor 

uma nova sonoridade, que talvez seja a parte mais importante. 

Com o disco, a banda foi colocada em um novo patamar artístico nos Estados Unidos: teve o 

álbum bem avaliado na maioria das revistas especializadas da época, vendeu 111.900 cópias na 

primeira semana e em nove meses já tinham sido vendidas quase 4 milhões de cópias. O 

mainstream estava definitivamente aberto para a música mais agressiva e os resultados 

comprovam isso. 

Depois do disco, o Nine Inch Nails embarcou em turnê com David Bowie, abrindo os shows da 

turnê que previa o disco “Earthling”, onde claramente teve ideias absorvidas de Trent em sua 

sonoridade. Além disso, o vocalista fez um remix para a música I’m Afraid of Americans e 

participou também do clipe da mesma canção. 

 

Figura 11 - Frame do videoclipe de I'm Afraid of Americans, de David Bowie, com participação de Trent Reznor 

Algumas polêmicas em relação ao disco foram vistas no pós-lançamento. A principal, era a 

influência do disco na chacina da escola de Columbine, em 1999. Foi identificado que o 

assassino Dylan Klebold era um grande fã do disco e da banda, e sempre fazia referência às 

letras em paredes da escola, em seu caderno e em outros locais. Depois do caso, foi criado um 

comitê para investigar práticas culturais que continham alto nível de violência e que, por 

ventura, poderiam vir a incentivar práticas agressivas. Faziam parte deste comitê, conservadores 

como o arcebispo de Denver Charles J. Chaput. Pessoas como ele disseram que não só The 

Downward Spiral, mas também outros artistas como Marilyn Manson e filmes como Matrix 

foram essenciais para desenvolver um comportamento agressivo e suicida em Klebold. 



859 

 

Depois do disco, Trent Reznor se afogou ainda mais no abuso de drogas e do álcool, chegando 

a se retirar da música por alguns anos. Em 1999 ele voltou com um disco duplo, chamado The 

Fragile. Não fez tanto sucesso de mídia e crítica como The Downward Spiral, mas ainda sim, 

tornou-se um dos grandes títulos da banda, tornando-se o favorito para muitos dos fãs. 

No presente, a banda está em seu 32º Halo. Lançado em 2018, o disco “Bad Witch” trás a banda 

de volta as origens industriais, utilizando um toque de jazz, maior experimentalismo e utilização 

de camadas em suas composições. A banda já veio ao Brasil em 2014, headliner do festival 

Lollapalooza e em 2005, no festival Claro Que É Rock. 

  

Figura 12 - Trent Reznor se despede da platéia no festival Lollapalooza Brasil 2014 

O que pode se constatar é que a banda envelheceu bem. Atualmente ostenta o status de cult no 

cenário mundial, Reznor continua produzindo materiais de qualidade não só pelo Nine Inch 

Nails, mas também em parceria com o músico Atticus Ross em trilhas sonoras de filmes, 

inclusive, ganhando o Oscar de Melhor Trilha Sonora no filme A Rede Social. 

Na vida pessoal, hoje Reznor tem dois filhos, uma esposa que é parceira em seu outro projeto 

musical chamado How To Destroy Angels e está livre das drogas e do álcool. 
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ANÁLISE E RELEITURA PUBLICITÁRIA - CASA VERMELHA, DI CAVALCANTI 
 

Aluno(s): Ana Luiza Scala, Beatriz Campos, Caroline Chiode, Nathalia Oliveira, Shirley Balbino 

E-mail: anavscala@gmail.com; beatriz.campos.oliveira@hotmail.com; natoliveiras01@gmail.com; 

shibalbinos@gmail.com  

Orientador: Denise Paes 

 

INTRODUÇÃO  

 

Ao longo do 3º semestre do curso de graduação de Publicidade e Propaganda na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, fora proposta dentro da disciplina de Arte e Comunicação ministrada pela 

Profa. Ms. Denise Paes uma atividade destinada a avaliação intermediária. 

A tal consistia na utilização de obras de períodos e movimentos artísticos específicos para inspirar 

releituras publicitárias e sintetizar anúncios a fim de divulgar uma marca. A marca selecionada fora a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e partindo do acervo fixo da Pinacoteca de São Paulo, foi 

selecionada uma das obras do artista Di Cavalcanti. 
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Partindo do acervo fixo da Pinacoteca de São Paulo, foi escolhida a obra Casa vermelha,  Di Cavalcanti 

(sem data), para ser interpretada e transformada em uma nova peça publicitária. 

 

   Figura 1: Casa Vermelha, Di Cavalcanti     

 

O autor Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque e Melo (1897-1976) foi um pintor modernista 

brasileiro. Um dos pioneiros a retratar a realidade cotidiana do povo brasileiro, com as favelas, o 

samba, festas e as formas de trabalho.  

Sua carreira transitou por diversas áreas, mas apenas em 1917, quando veio a São Paulo, começou a 

conviver com outros artistas, como Mário de Andrade, intelectual da época, sendo também um dos 

idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922.  

Em 1923, se mudou para Paris, onde montou seu próprio ateliê e se aproximou de alguns pintores, 

como Pablo Picasso, Henri Matisse e George Brasque. Com a influência das vanguardas, Di Cavalcanti 

passa a trazer um caráter social, nacionalista e de denúncia em suas obras, assim construindo sua 

própria linguagem. Em 1928, filia-se ao Partido Comunista do Brasil, que tem grande influência em 

suas obras subsequentes. Foi um dos artistas mais premiados de seu período.  
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A obra selecionada (figura 1) retrata em sua composição três personagens femininas, que estão 

dispostas à frente da casa vermelha, que dá nome à obra. A pintura revela uma das características mais 

marcantes do pintor: a retratação “da gente do morro”, dos subúrbios.  

Os critérios utilizados para a interpretação da obra original e criação da peça foram inspirados nos 

propostos pelo estudioso suíço Heinrich Wölfflin. Ele foi responsável por construir uma metodologia 

que permitisse a classificação de obras de arte, buscando uma maneira de analisá-las exclusivamente, 

com autonomia em cada obra, considerando a análise formal e livre de um pré-julgamento. 

Wölfflin nota que, para muitos, o Barroco era considerado uma evolução decadente da arte 

Renascença, como se uma obra barroca fosse uma cópia extravagante do renascimento. “Não se trata 

de um estilo de maus imitadores, que aparece quando falta o gênio; pelo contrário, devemos dizer: 

foram os grandes mestres da Renascença que introduziram o Barroco.” (WÖLFFLIN, 2000, p 26). 

Então, em seu livro Princípios Fundamentais da História da Arte, o autor busca teorizar a diferença 

entre os dois movimentos, tentando comprovar que o Barroco  não somente é um movimento novo 

com suas próprias formas e intenções, como também, se opõe ao Renascença. 

Esse novo método consiste na análise de cinco categorias duplas que permitem caracterizar o 

classicismo e o barroco. 

- Quanto ao traço ou desenho, o Classicismo é linear, e o barroco, pictural; 

- Quanto à composição espacial do quadro, o Classicismo utiliza planos, o barroco, a 

profundidade; 

- Quanto a mensagem recebida, o Classicismo possui forma fechada, já o barroco, aberta; 

- Quanto à suficiência dos elementos, o Classicismo é plural, e o barroco é unitário; 

- Quanto à luz, o Classicismo possui uma luz absoluta, e o barroco, relativa. 

 

Seguindo a análise de Wölfflin e observando Casa Vermelha, de Di Cavalcanti (figura 1), vemos os 

traços do artista nitidamente delimitados no quadro, isolando as figuras do plano de fundo, e 

mostrando os detalhes dos personagens como se fosse possível recortá-los do cenário sem dificuldade. 

Então, podemos classificar esta obra como linear.  

Quanto a composição espacial, é possível notar que existe um plano de fundo que é facilmente 

compreendido e identificado, uma rua com casas. Essa característica o classifica como plano. Pois é 

possível reconhecer e entender o cenário e sua organização. 
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Agora, observando a mensagem que é recebida pelo público quando analisam a pintura como um todo, 

é possível encontrar mais de uma interpretação, variando de maneira que não se pode escolher qual 

é a principal. Essa análise é definida por Wölfflin como forma aberta. 

Se notarmos separadamente cada elemento que compõe a obra, desde o cenário até um personagem 

ou objeto, podemos defini-la entre unitária ou plural. Concordando que, podemos remover um 

personagem e adicioná-lo à outro contexto, caso ele altere o sentido que mantinha na obra anterior, 

o quadro será unitário. Diferentemente do que é analisado na classificação de forma aberta ou forma 

fechada, não temos que observar os elementos que compõem a imagem em conjunto.  

Já quanto à luz, vemos sombras em alguns componentes, dessa maneira podemos confirmar que a 

iluminação não é uniforme em toda a imagem, então é classificada como luz relativa. 

Dessa maneira, visualizando os resultados obtidos na classificação da tela de Di Cavalcanti, 

compreende-se que podemos defini-la como parte do Barroco.  

Visto isso, a ideia central da peça publicitária (figura 2) foi criar uma referência que mescla os aspectos 

da obra original com elementos atuais. Desta forma, foram mantidos o cenário e a disposição das 

personagens, voltando a temática para a atualidade. Visando aproximar a obra para nossa realidade, 

utilizamos como marca a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Junto a isso, planejamos a divulgação 

do novo curso fictício de Design de Moda.  



865 

 

 

 

Para fazer alusão ao curso de moda, utilizamos três modelos distribuídas em posições semelhantes às 

verificadas no quadro. As mesmas estão trajadas com um figurino minuciosamente pensado para 

coincidir com a tonalidade das cores presentes na composição e corresponder ao estilo recorrente 

entre jovens atualmente. O cenário escolhido encontra-se dentro do campus da Universidade e 

assemelha-se ao cenário da obra. 
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A peça é destinada ao público jovem pré universitário, entre 17 e 21 anos que deseja iniciar uma 

graduação. 
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INTRODUÇÃO  

 

Durante o 3º semestre do curso de graduação de Publicidade e Propaganda na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, fora proposta dentro da disciplina de Arte e Comunicação 

ministrada pela Profa. Ms. Denise Paes uma atividade destinada a avaliação intermediária. 

A tal consistia na utilização de obras de períodos e movimentos artísticos específicos para 

inspirar releituras publicitárias e sintetizar anúncios a fim de divulgar uma marca. A marca 

selecionada fora a Bráz Pizzaria e partindo da exposição “Hilma af Klint: Mundos possíveis”, 

até então presente na Pinacoteca de São Paulo, foi selecionada uma das 3 obras que compõe o 

grupo Os Retábulos, da sueca Hilma af Klint, que dá nome à mostra. 

 

mailto:anavscala@gmail.com
mailto:bi.ananinha@hotmail.com
mailto:carolinechiode@gmail.com
mailto:natoliveiras01@gmail.com
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 Figura 1: Retábulo Nº 3, Hilma af Klint 

 

Hilma af Klint, reconhecida como pioneira da arte abstrata, nasceu em Solna, Estocolmo e fez 

parte de uma das primeiras gerações de mulheres a frequentar a Real Academia de Artes de 

Estocolmo. 

Conhecida na Suécia por pintar retratos e paisagens, ela marcou a atualidade por ter sido 

precursora da arte abstrata antes mesmo dos grandes nomes modernistas da abstração Wassily 

Kandinsky, Kazimir Malevich, Frantisek Kupka e Piet Mondrian produzirem suas obras na 

segunda década do século XX. 

Ela possui um acervo de mais de 1.200 pinturas, 124 cadernos de notas e desenhos, 26.000 

páginas manuscritas e datilografadas, foi inspirada por movimentos como Rosa Cruz, a 

Teusofia e a Antroposifia.  

Af Klint considerava suas obras abstratas como a representação física, em tela, do mundo 

espiritual e não visível, e tinha como sua missão, revelar mensagens do mundo espiritual através 

da arte. 

Suas obras abstratas possuem data de 1906, mas só foram reveladas 20 anos após sua morte por 

pedido da artista, em seu testamento. Ela tinha medo que suas obras não fossem compreendidas 

pela sociedade.  

A obra selecionada, Retábulo Nº3 (Figura 1), pertencente ao conjunto de três composições 

produzidas por Hilma, é constituída de diversos formatos e cores, enaltecendo o caos 

organizado e levando a reflexão sobre sua temática central, o mundo espiritual. 

Com a união das três, seu propósito era representar o caos primordial. Segundo a artista “São a 

expressão da multiplicidade universal, não guiada pela dualidade, mas pela unidade”. Possui 

dimensões de 185 x 152 cm e ficou exposta na Pinacoteca de São Paulo de março à julho de 

2018, realizando sua primeira passagem pela América Latina. Atualmente, a composição não 

está exposta ao público. 

Ao observar a imagem, nos chamou a atenção o impositivo círculo central e as cores vivas 

protuberantes que saem do cenário. Logo a referência às famosas pizzas da Braz Pizzaria vieram 

à tona. Dessa maneira, escolhemos trabalhar com a marca para criarmos um anúncio contendo 

uma referência à Hilma af Klint.  
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A proposição de associar a marca Braz Pizzaria à uma composição abstrata e moderna está 

relacionada ao perfil do público consumidor foco da empresa, e também ao seu segmento. A 

princípio, a relação entre a obra abstrata e a pizzaria não é clara, porém, ao analisar o perfil do 

público, que é mais elitizado, presume-se que a compreensão e percepção da obra seja 

facilitada. Desta forma, optamos pela intertextualidade existente entre a marca e a obra. Além 

de inovar na forma de divulgação de um produto alimentício, também estimulamos a 

sensibilidade artística do consumidor, assim, partimos do princípio já mencionado por Philip 

Kotler (2000), não é suficiente apenas satisfazer o cliente, sendo necessário encantá-lo.  
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Fizemos uma relação das cores com a identidade visual da marca, presente em outras peças, e 

também com a variedade de sabores do próprio cardápio de pizzas.  

O fato de trabalharmos com uma obra abstrata para a produção de uma peça publicitária, nos 

levou a não expor figurativamente o produto em questão, portanto, optamos por fazer uma 

analogia entre o prato e a qualidade das pizzas oferecidas, na frase “Tão bom que não sobra 

nada…”. Traduzindo a ideia e proposta central da campanha que é a abstração. 
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RESUMO 

 
A disciplina Fundamentos Teóricas da Comunicação, ministrada pelo professor Francisco 

Mitraud no decorrer do semestre passado foi muito importante para ajudar a desenvolver nossa 

capacidade, como alunos na área da comunicação, de reconhecer e identificar a presença da 

semiótica em tudo que nos rodeia. Esse tema foi retomado agora na disciplina Projeto 

Profissional 1, pelo mesmo professor, com aprofundamento do tema Teorias Semióticas. Para 

trabalharmos melhor tal habilidade, foi pedido pelo professor que realizássemos uma análise, 

pela visão da semiótica, de uma peça de nossa escolha. Fomos introduzidos a textos de Roland 

Barthes, e Charlie Peirce. Derivada da minha apreciação pela cultura afro-americana surgiu a 

vontade de fazer uma análise mais profunda do clipe musical “ELEMENT.” do cantor e escritor 

americano “Kendrick Lamar”. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: crítica; racismo; semiótica; Comunicação; Kendrick Lamar. 

 

ANÁLISE SEMIÓTICA CONTEXTUALIZADA 

 

Introdução 

A discriminação racial nos Estados Unidos inclui a segregação baseada na privação de acesso 

das minorias, principalmente a população negra, a instalações públicas e privadas, serviços e 

oportunidades, moradia, cuidados médicos, educação, emprego e transporte. Seja no âmbito 

legal, seja no social, afro-americanos e afrodescendentes isolam-se em comunidades que ficam 

à margem da sociedade. Diante dessa situação, grupos com valores e ideais semelhantes se 

unem e encontram na expressão artística uma forma de defender suas visões de mundo, 

colocando em discussão temas que envolvem a igualdade e o respeito ao próximo e expressando 

sua revolta. Neste trabalho, iremos analisar, sob a perspectiva da semiótica, um clipe de um rap 

que traz exatamente este conteúdo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segrega%C3%A7%C3%A3o_racial
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Por uma questão de limitação do espaço reservado para a modalidade paper, optamos por 

destacar nos trechos do vídeo clipe a seguir, apenas aquela classificação que é mais relevante, 

dentre as categorias universais de Peirce, especificamente as Categorias Universais do 

pensamento. Segundo esse autor, qualquer fenômeno é percebido pela mente humana, por meio 

de signos que representam objetos, em três etapas: a primeiridade, momento em que 

percebemos apenas e tão somente as qualidades do signo, como cor, calor, cheiro, textura, etc, 

ou seja, os estímulos sensoriais; a secundidade, etapa na qual, após termos sido capturados pelas 

qualidades dos signos, compreendemos que é algo real, que existe em nosso mundo real, ou 

imaginário; finalmente, a terceiridade, momento em que  interpretamos o signo e o conectamos 

ao objeto representado. Um correto uso destes conceitos na comunicação, como é o caso do 

nosso objeto de análise, permite um entendimento mais eficaz pelos receptores. 

 

 

O CLIPE DA MÚSICA “ELEMENT.” PELO RAPPER KENDRICK LAMAR 

Lançada em 14 de abril de 2017, sendo a 4° do álbum “DAMN.”, “ELEMENT.” traz consigo 

uma carga crítica que se torna explícita antes mesmo de seu completo entendimento. A união 

do sonoro com o visual transforma a interpretação em um processo muito mais complexo, 

mostrando seus diferentes níveis de compreensão conforme o telespectador aprecia o casamento 

da obra.  

 

 

1° TAKE DO CLIPE 

 

 

O 1° take escolhido para análise é por onde o clipe se inicia. Nele temos a apresentação do 

nome do artista, música e diretores da peça. Esse primeiro momento é fundamental, pois pode 
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prender ou não a atenção do expectador. Por essa razão, destaca-se a Primeiridade. O texto 

vermelho sobre o fundo preto realça as qualidades destas cores:  paixão, raiva e outros 

sentimentos fortes/impactantes ou o que poderíamos chamar de “quentes”. 

 

 

2° TAKE DO CLIPE 

 

Já no segundo take escolhido, coincidentemente o segundo também no clipe, destacamos nessa 

cena a secundidade. Há uma mão dentro da água. Podemos reconhecer que há alguém se 

afogando, clamando por ajuda. É nesse momento que o artista brinca com o telespectador, tanto 

na letra da música37 quanto na imagem, utilizando da quebra de expectativa. Em movimento, a 

mão realiza o contrário do que é esperado, assim, subindo em direção ao céu. Quando ele afirma 

que “o que acontece na Terra, fica na Terra” e “Ninguém está rezando por mim”, Kendrick 

aparentemente se liberta daquilo que o mantém para baixo, visualizando sua situação e 

decidindo por mudá-la. 

 

 

 

3° TAKE DO CLIPE 

                                                           
37 ”New Kung Fu Kenny/Ain’t nobody praying for me  

Ya’ll know, what happens on Earth stays on Earth/Here we go!” 

(Novo “Kung Fu Kenny” /Ninguém está rezando por mim 

Vocês todos sabem que, o que acontece na Terra, fica na Terra/Aqui vamos nós!)  
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No terceiro take, vemos uma imagem que, à primeira vista, é muito impactante, e poderíamos 

destacar a primeiridade. Contudo, a terceiridade mostra aqui todo seu potencial, pois, ao vermos 

as pessoas de costas diante de uma casa em chamas apenas observando como se aquilo fosse 

fruto de um ato proposital, somos capazes de, relacionando com aquilo que é dito, partir do 

pressuposto que “eles estão dispostos a morrer por essa porcaria”. O desprezo daqueles na cena 

ao queimarem seus bens, sua casa, seu abrigo ou até mesmo sua segurança, serve de analogia 

para o marco de ofensiva dos “oprimidos”. Ou seja, a significação aqui exige uma interpretação. 

São pessoas oprimidas e absolutamente impotentes diante da discriminação. 

 

 

4° TAKE DO CLIPE 

 

Como outras cenas do mesmo clipe, essa toma de inspiração uma fotografia de Gordon Parks. 

Nela a real protagonista é a terceiridade, levando em conta que, ao associarmos o que aparentam 

ser policiais ao fundo num desfoque proposital, com a imagem de dois negros algemados, 

partimos do pressuposto que os mesmos foram colocados naquela situação contra sua vontade, 
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mostrando-se, mais uma vez, passivos perante a sua situação. O desfoque nos leva a visualizar 

o que seria a distância entre eles (os algemados em primeiro plano) e os policiais (aparentemente 

despreocupados em segundo plano) 

 

 

CONCLUSÃO 

A expressão artística sempre foi uma forte aliada daqueles que desejam defender pontos de vista 

e lutar por seu espaço. A música, principalmente, esteve presente em importantes marcos 

históricos ao longo das eras. O rap afro-americano foi criado com o intuito de compartilhar uma 

realidade e trazer à tona aquilo que se temia: A realidade de um grupo oprimido que não 

suportava mais agir de forma passível perante a posição que foram colocados. Kendrick Lamar, 

em ELEMENT. dá voz àqueles que se negam a permanecer calados. A análise semiótica aqui 

se mostra muito eficiente como instrumento de análise para trazer à tona esta significação. 

   

Referência  

SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 
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RESUMO 

 

Através do conteúdo dado em diversas aulas ao longo do primeiro e segundo semestre pelo 

professor Francisco Mitraud, foram realizados diversas atividades e trabalhos que visavam 

aguçar o olhar crítico sobre o mundo e sobre a sociedade pela linguagem da Publicidade e 

Propaganda. Usando-se dessas ferramentas, propomos uma análise interpretativa da música 

“Money” composta pelo baixista da banda Pink Floyd Roger Waters e lancada em 23 de Junho 

de 1973, e a dissecamos pela visão da Semiótica devido a execução diferenciada da obra no 

meio midiático musical. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: música; dinheiro; análise semiótica; som 

 

ANÁLISE SEMIÓTICA CONTEXTUALIZADA 

INTRODUçÃO 

Com o avanço da tecnologia, o mundo vai se tornando cada vez mais globalizado, e isso 

acarretou no desenvolvimento de diversas áreas, entre elas a Comunicação. No final do século 

XX, Charles Sanders Peirce traz uma nova análise sobre a forma como trocamos e absorvemos 

informações e, com isso, desenvolveu o conceito de Semiótica, que estuda os signos e como 

nos relacionamos com eles. Dentro desse tema, e baseado na Fenomenologia, Peirce busca 

compreender a forma como o homem descreve, analisa e experimenta tudo aquilo que é 

percebido durante sua vida. 

Pessoas que conseguem entender e estudar a forma como o ser humano compreende as 

coisas, conseguem alcancar excelência na persuasão, pois tornam sua comunicação mais 

eficiente. Nesse paper, pretendemos mostrar como a banda Pink Floyd consegue mostrar sua 

opinião sobre a sociedade e como esta se relaciona com as diversas esferas da cultura mundial, 

mailto:felipegalles@gmail.com
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mais especificamente, na música “Money” que foi a única canção no álbum “The Dark Side of 

The Moon” que entrou para o top 20 da Billboard Hot 100, ainda é reconhecida por sua 

qualidade melódica e pela sua incomum assinatura de tempo 7/4–4/4. 

 

 

Analisando-se pelo ângulo da Semiótica, podemos destrinchar a música “Money” da 

banda “Pink Floyd” pelas Categorias de Pensamento de Peirce na Relacão Triádica como a 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. 

No comeco da música, a Primeiridade se define ao perceber-se barulhos agudos, 

metálicos, ruídos curtos e objetos se colidindo, chamando a atenção do ouvinte por usar sons 

incomuns, formando um ritmo de barulhos não instrumentais, sem o acompanhamento de uma 

melodia, diferente das músicas tradicionais. Após a recepção desses fenômenos por parte do 

ouvinte, a secundidade se manifesta nesses barulhos que ganham forma de: gaveta de uma caixa 

registradora abrindo e fechando, moedas se colidindo, nota de comprovante de pagamento 

sendo rasgado do rolo de papel da registradora (pelo contexto) e começamos a ouvir o som do 

baixo juntamente com a guitarra criando uma melodia que se mistura ao ambiente, formando o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMkN3iz5XdAhUDIZAKHe8yA_IQjRx6BAgBEAU&url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871202682-pink-floyd-the-dark-side-of-the-moon-lp-rosa-australia-_JM&psig=AOvVaw2QzECvECqKcqOcy60YFA1-&ust=1535747596330346
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que se pode entender como começo de uma música. Assim vemos que, os primeiros sons 

ouvidos já antecipavam seus objetos, eram indícios.  

A Terceiridade ganha significado quando começamos a refletir sobre os elementos e o 

porquê de suas posicões no texto. Os sonidos iniciais de moedas e papéis reforçam a imagem 

do dinheiro, a ritmação e a repetição do ciclo do primeiro tempo passam a ideia de cotidiano e 

automatização das relacões econômicas entre as pessoas e a letra denota como essas relações e 

o dinheiro em si afetam as escolhas do indivíduo na sociedade. 

Através da Semiose, pela forma como os signos representam os objetos, Peirce 

categoriza os mesmos, nomeando-os Ícone, Índice ou Símbolo, que nos ajudam a interpretar 

melhor a obra.  

No contexto de “Money”, compreende-se que o ritmo das moedas se colidindo, caixa 

registradora abrindo e comprovantes de pagamento sendo rasgados é um Ícone de Música 

apesar da melodia ainda não ter comecado. Podemos considerar a letra da música como 

Indicatória, pois no comeco de cada parágrafo, há repeticão da palavra “Money” que indica o 

dinheiro retratado na letra, o tema da música, o conceito de dinheiro na sociedade atual e ainda 

o significado que a palavra dinheiro tem para cada ouvinte. Como Símbolo, podemos definir o 

nome da música, que se manifesta ao decorrer da canção como no começo, o ritmo inicial criado 

pelas moedas se colidindo e notas rasgando, demonstrando uma suposta ordem e harmonia que 

a ideia do dinheiro pode passar, apesar de ser nada mais que papel e metal que trocamos por 

mercadorias, e ainda no meio da música, declarada pelo cantor  em “Money, so they say, Is the 

root of all evil today.” simbolizando o dinheiro como a raíz de todo o mau, entre outras partes 

da música onde remete o objeto a ganância, egoísmo, luxúria e avareza. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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Na sociedade atual, na era da informação, parece cada vez mais difícil ter voz em meio 

a uma multidão que está constantemente expressando ideias e opiniões; Logo, ao estudar-se 

ferramentas da Publicidade como a Semiótica e aplicá-las de maneira exemplar como na música 

“Money” da banda Pink Floyd, tem-se reconhecimento, ou seja, persuasão. Tal, que foi provada 

pela fama da banda, pelo seu reconhecimento atemporal nas mídias e pela forma como, pela 

música, foi possível gerar sensações, reflexões e opiniões ao mesmo tempo que produziu 

entretenimento e espetáculo ao público . 
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RESUMO 

 

No primeiro semestre de 2018, o professor Francisco Mitraud ministrou a disciplina 

Comunicação e seus fundamentos teóricos, que foi finalizada com as teorias semióticas. Nesse 

semestre, o tema foi retomado na disciplina Projeto Profissional 1, com maior profundidade, e 

especialmente, fazendo a desconstrução de textos utilizando os conceitos destas teorias. Uma 

das atividades que o professor propôs para a sala, foi fazer uma análise semiótica de uma peça 

publicitária. Neste paper, registro a análise que efetuei da embalagem do produto Doritos 

Raibow, uma edição especial que foi comercializada pela Pepsico para atender o público LGBT.  

 

PALAVRAS-CHAVE: semiótica; signos; publicidade; Doritos Raibow. 

 

ANÁLISE SEMIÓTICA CONTEXTUALIZADA  

 

INTRODUÇÃO 

 

O final do século XX foi marcado pela globalização e a interconexão mundial, assuntos nas 

mais diversas esferas sofreram grandes mudanças, a informação passou a ser de fácil obtenção. 

O que antes era para um grupo seleto, tornou-se democrático, e ao alcance de um clique. 

Contudo, o consumo sofreu uma forte mudança e significância no século XXI. Estamos em uma 

era em que ter é também ser e parecer ter é muito importante. Consumir, de um modo subjetivo, 

faz parte da construção do indivíduo e da visibilidade simbólica de cada um, que por afinidades, 

levam-no a escolher um produto que exprima sua essência através do mesmo. 

                                                           
38 Trabalho, na modalidade Paper, apresentado ao FORUM DE PESQUISAS, do Centro de Comunicação e 

Letras, na XIII Semana de Comunicação e Letras 

mailto:alineses@outlook.com
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Nesse sentido, a linguagem publicitária é um dos elementos chave no que diz respeito à 

transmissão dos significados de um produto ao consumidor, pois esta pode, como nenhuma 

outra, falar diretamente com o consumidor, exprimindo os objetivos de um anúncio, marca ou 

mesmo embalagem, e por onde se canalizam potenciais consumidores. 

A linguagem publicitária manifesta-se no dia-a-dia de um público consumidor, como diz 

Roland Barthes, sempre de maneira intencional, pois os signos são pensados para seduzir. 

Partindo deste princípio, propomos neste estudo fazer uma análise semiótica da embalagem de 

DORITOS RAINBOW, produto da empresa Pepsico, cuja finalidade foi a de celebrar a 

diversidade em suas mais amplas esferas. O produto foi parte de uma campanha pró-LGBT+, 

vendida no mês de junho de 2017 e novamente em 2018, sendo que parte dos lucros foram 

encaminhados para a CASA 139. Abaixo, imagem da embalagem do produto e nossa análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS PARCIAIS: ANÁLISE SEMIÓTICA DAS EMBALAGENS 

 

                                                           
39Casa de apoio a pessoas LGBT+ que ficaram sem moradia por sua condição sexual e/ou de gênero. 
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Charles Sanders Peirce propôs três categorias, que ele chamou de Categorias Universais do 

pensamento, para compreender a forma como os seres humanos conseguem apreender os 

significados das coisas: a primeiridade, a secundidade e a terceiridade.  

A categoria de primeiridade, isto é, as qualidades do objeto, exatamente como ele é, sem 

conflito e nem relação com outra qualquer coisa, “a qualidade de sensação” está presente na 

embalagem de Doritos Rainbow, pois o item cores vermelha, laranja, amarelo, verde, azul e 

roxo, e a textura do objeto têm a intenção clara de capturar a atenção do consumidor pelas 

sensações que provocam. A primeiridade nos traz a impressão de um produto crocante por parte 

da textura, e alegre e divertido por suas cores vibrantes.  

Já na categoria secundidade, aquele signo que apresentava as qualidades, faz agora uma ponte 

com seu objeto, exigindo uma compreensão, uma distinção, uma conexão. O signo desperta 

uma reação a alguma outra coisa contida ali. Isto é possível ser observado na embalagem, já 

que a partir das imagens, pode-se chegar à conclusão de que as cores expressas no produto 

Doritos Rainbow, representam um arco-íris, e o triangulo texturizado é um petisco, conhecido 

popularmente como salgadinho ou nachos.  

Por fim, na terceiridade, tem-se a conclusão de que tal arco-íris é símbolo do movimento LGBT. 

Pois é nessa terceira categoria que um objeto passa a representar alguma coisa, é onde se fecha 

o ciclo, e a imagem se forma aos olhos de quem o observa.  
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A partir da leitura de “A Cozinha dos Sentidos” de Roland Barthes, é possível afirmar que tudo 

o que nos rodeia é um signo, e segundo o autor “O mundo está cheio de signos, mas esses signos 

não têm todos a bela simplicidade das letras do alfabeto [...] são infinitamente mais 

complicados” (Barthes, 2001, p.178.).  

Contudo, para uma análise mais assertiva e eficaz, Pierce, que dedicou parte de sua vida à Teoria 

dos Signos, antes mesmo de Barthes, nos mostrou que há tipos de signos, e que podem ser 

classificados pela forma como eles representam seu objeto. São eles: ícone, índice e símbolo, e 

analisá-los, neste caso, se faz conveniente. 

A categoria ícone que se faz presente por meio da imagem do arco-íris e a dos nachos 

estampados na embalagem, pois estes, apesar de terem semelhança com os objetos 

representados, não são de fato este objeto real. São a sua representação. 

Já o signo tipo Índice, que nada mais é do que um signo indicador, remete ao Objeto, tomando 

como base a experiência vivenciada pelo interpretador. Aqui não há semelhança, mas uma 

relação de proximidade, que conexão. Nesta peça, está expressa através das cores vibrantes, 

que indicam que seu conteúdo interno seja a de alegria e energia, e também pela textura, que 

indica ser o produto crocante. Toda a embalem em si pode ser considerada indiciática, pois, ela 

não é alegria, nem crocante, porém, em se tratando do contexto LGBT, que é conhecido por ser 

um público alegre, esta associação é possível. 

Finalmente, existe também a categoria símbolo. Estes signos nem se parecem, nem possuem 

uma relação de proximidade. Somente sabemos qual é o objeto representado pelo símbolo por 

que há uma espécie de acordo coletivo que determinam o seu significado. As cores do arco-íris 

representadas na embalagem do produto, juntas, formam o símbolo pró-movimento LGBT, 

adotado por seus integrantes desde a década de 80. O arco-íris é reconhecido como 

representação deste movimento porque a sociedade assim o definiu, ou seja, uma convenção 

social. 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A comunicação, mais especificamente a Publicidade, por ser um canal capaz de exprimir 

conceitos, ideias, e como dito anteriormente, de uma forma clara e intencional aos 
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consumidores, tem a necessidade de se manter atenta a todos os tipos de públicos, para que 

assim, seja sempre inclusiva e atenda a seus mais diversos públicos. 

A Pepsico sendo uma marca extensa, que atende aos mais diversos públicos e possui um 

portfólio bem recheado, se viu na necessidade de aderir a uma linguagem no qual abraçasse um 

público maior, e isto, mostra a sua preocupação com as minorias, dentre elas a LGBT e a 

semiótica é uma ótima ferramenta que nos permite analisar as estratégias da marca. 
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RESUMO 

 

A linha Viver foi criada pelo Carrefour e contém produtos mais saudáveis, incluindo diet e 

integrais. Ao analisarmos essa linha e entrevistando pessoas com um questionário especifico, 

percebemos que essa linha era pouco conhecida e precisava de algumas ações para torna-

la mais popular. Dois dos exemplos de ações propostas pelo nosso grupo foram divulgar a 

linha através de influenciadores, como a Gabriela Pugliesi e fazer ações em academia.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marca própria, Linha viver, Carrefour, saudável, integral, diet, produtos 

orgânicos. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Realizamos uma pesquisa sobre a linha saudável que o Carrefour criou, chamada Linha viver. 

Primeiramente, analisamos o histórico da marca e da linha própria. 

Fotografia 1: Linha Viver Carrefour 

 

Fonte: Abmapro (2018) 

Em 1959 o Carrefour iniciou suas atividades na França, na cidade de Annecy e em abril de 

1962, no Paraná, Alcides Parizotto lançou o Atacadão com a abertura de sua primeira loja 
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comercial atacadista de produtos alimentares. 1968 devido a rápida expansão do Atacadão, 

algumas alterações foram implementadas nas instalações, e foi adquirido e reformado o 

prédio da Rua Fernão Dias número 390, que passou a ser a nova sede da empresa, onde 

ainda é operante a filial de Maringá. Já em 1975 o Carrefour S.A., depois de 16 anos de 

atividade na França, abriu sua primeira loja brasileira na cidade de São Paulo, por meio de 

sua subsidiária CCI. Em 1976, três meses após sua chegada no Brasil, o Carrefour ampliou 

suas atividades e abriu sua primeira loja no estado do Rio de Janeiro. 1978, as lojas do 

Carrefour gradualmente passaram a contratar chefes de seção brasileiros. Em 1980, o 

Carrefour registrou em cartório o “Compromisso Público Carrefour”, que garantia o menor 

preço ou a devolução da diferença em dinheiro ao cliente, caso outra loja oferecesse o mesmo 

produto por um preço menor.1981, o Atacadão lançou sua linha própria de produtos, que foi 

comercializada até 2012. Em 2006, foi lançada a linha de produtos “Linha Viver”, composta 

por produtos orgânicos, diet e light do Carrefour. 1 ano depois, o Carrefour adquiriu a rede 

Atacadão, tornando-se um varejista de dois modelos. Em 2008 e 2009, o grupo Carrefour fez 

um grande investimento no Brasil, visando especialmente expandir sua área de operações no 

Brasil e no exterior. Até 2010 o Atacadão passaria de 34 para 70 lojas de atacado de 

autosserviço e o número de funcionários aumentou de 10.246 para 19.932. Após 5 anos, em 

2014 o Carrefour abriu sua primeira unidade do Carrefour Express, no bairro do Tatuapé na 

cidade de São Paulo, utilizando um conceito de proximidade com o consumidor.  

Fotografia 2: Loja Carrefour Express 

 

Fonte: Gironews (2014) 

 

Em outubro desse mesmo ano, a Brepa Comércio e Participação Ltda, holding que até então 

controlava o Atacadão e o Carrefour, foi incorporada pelo Atacadão, que passou assim a ser 



890 

 

uma holding mista e em 2017 o Carrefour inaugura sua primeira loja conceito na Rua 

Pamplona na cidade de São Paulo. 

Fotografia 3: Loja Conceito Carrefour na Rua Pamplona na cidade de São Paulo 

 

Fonte: Novarejo (2017) 

 

Após isso, vimos a relação de produtos e diferenciação aplicada e descobrimos que, com 

fórmulas naturais e nutritivas, os produtos da Linha Viver do Carrefour foram pensados para 

pessoas com diferentes necessidades alimentares, mas que tomaram a decisão de conquistar 

uma vida mais natural, rica em sabor e cheia de saúde. 

Fotografia 4: Produtos light da linha Viver. 

  

Fonte: Carrefour (2018) 

A linha é repleta de produtos diferenciados, como Viver Light, que oferece produtos 

saborosos, porém, com baixo teor calórico e gorduras e Viver Zero, com produtos com zero 

açúcar e zero gordura trans. Além disso, tem também a linha Viver Soja com produtos 

saudáveis e livres de transgênicos e Viver Orgânico, que respeitam o meio ambiente e não 

utilizam agrotóxicos ou pesticidas. Encontramos também a linha Viver Diet contendo produtos 

nutritivos para todas as dietas, inclusive para os diabéticos que necessitam de cuidados 

especiais na alimentação e Viver Enriquecidos, com todos os nutrientes que precisamos. 
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A Diferenciação aplicada é que a marca não recebe divulgação e não possui uma embalagem 

que chame atenção no PDV, acaba se misturando e não chamando atenção em relação a 

outros produtos expostos na prateleira, como pudemos perceber através da pesquisa.  

Para mudar isso, serão necessárias estratégias que conquistem os clientes, incentivando a 

participação dos fornecedores. 

Para conquistar os clientes, pensamos em aumentar a divulgação da marca nos meios online 

e offline no ponto de venda, aumentando a interação da marca com os clientes promovendo 

o conhecimento e a aproximação. 

Para a participação dos fornecedores, pensamos que o aumento das vendas gerado pelas 

novas estratégias de divulgação dos produtos consequentemente serviria como um incentivo 

para os fornecedores. 

Realizamos uma pesquisa qualitativa e pudemos perceber que a linha viver não possui 

nenhum tipo de divulgação especial por parte do Carrefour e acaba não recebendo nenhuma 

atenção por parte dos consumidores, que dão sempre preferência para marcas que eles já 

conhecem. Por isso, a estratégia que pensamos em adotar para a linha seria mais visibilidade 

para a marca, através das seguintes ações: 

Ações em redes sociais e no PDV, com amostras grátis para que os clientes experimentem o 

produto. Pensamos também em realizar comerciais em TV aberta e panfletos do Carrefour 

com uma cor diferenciada da cor habitual (vermelha e azul), para verde claro que remete a 

cor das embalagens dos produtos da linha. É necessário dar destaque para esses produtos 

no próprio panfleto e mostrar que é uma linha de produtos saudáveis. Além disso, 

realizaremos sorteio de cestas de produtos para clientes escolhidos aleatoriamente pelo 

sistema no momento de finalizar a compra no caixa durante os finais de semana e entrega da 

cesta na frente dos outros consumidores na hora para despertar o interesse para a ação, 

funcionários vestidos com roupas características de ginastica em patins para entregar a cesta. 

Para chamar atenção das pessoas, serão feitas ações com digital influencers com 

credibilidade em questões de saúde e exercícios (blogueiras fitness/Gabriela Pugliesi) e ações 

em academia, entregar barrinhas de cereal em horários de maior movimento para esse público 

que tem interesse em produtos saudáveis, para que eles conheçam a linha. Outras coisas 

para chamar atenção serão feitas, como folhetos e adesivos com destaque para a linha 

colados em cestas e carrinhos, adesivos de chão e globbers no corredor de produtos 

saudáveis e ponta de prateleira no corredor para dar destaque à linha. 
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RESUMO 

O presente artigo relaciona a obra Noite Estrelada (1889), do artista Vincent van Gogh com a 

astronomia e a física atuais, bem como com a História da Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Van Gogh. Astronomia. Física. 

 

 

 

Introdução 

A astronomia sempre foi um tema que fascinou civilizações inteiras, mesmo não sendo um 

estudo formal. Inicialmente, aqueles pontos brilhantes no céu noturno eram motivos de inspiração, 

felicidade e até temor. 

Associada à religião e ações tomadas pelas sociedades, a astronomia definia períodos de 

plantio, colheita e também, festas, exemplo disso no período do império egípcio, foram as pirâmides 

no vale de Gizé, construídas alinhadas às estrelas das constelações de Ursa Menor e Maior e formando 

uma linha apontando para o cinturão de Órion, popularmente conhecida como as três Marias. 

Para entender melhor essa relação das pessoas com a astronomia convido você a entrar em 

uma máquina do tempo para entender como outros povos ao longo da história entenderam e se 

utilizaram dos objetos celestes em suas atividades. 

 

Desenvolvimento 

No século II, Ptolomeu, em Alexandria, desenvolveu um sistema para enxergar o céu e prever 

o caminho dos astros, esse modelo chamado de Geocentrismo, em que a Terra estava estática no 

centro do sistema e os outros objetos se moviam em movimentos quase circulares em relação ao 

planeta. 

A visão geocêntrica permaneceu altamente difundida por durante 16 séculos, esse modelo 

tinha seu charme, afinal, sem grandes tecnologias para observar o céu, as pessoas conseguiam ver o 
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que o sistema propunha. No modelo o Sol era um astro que orbitava a Terra e como esse movimento, 

aparente, realmente acontece as pessoas creditaram um senso de verdade a esse pensamento. 

O geocentrismo foi altamente utilizado principalmente para localização e com o período das 

grandes navegações era inimaginável um barco, seja de qualquer tamanho, se lançar ao mar sem um 

mapa celeste e alguém que o conseguisse compreender. 

Em 1568 um português, Bartolomeu Velho, fez uma representação desses mapas que eram 

utilizados em expedições marítimas. Essa representação encontra-se na Biblioteca de Paris. 

  

 

Figura 13. Bartolomeu Velho 1568 (NASA) 

 

O modelo geocentrista foi posto à prova na Polônia, com Nicolau Copérnico, no início do século 

XVI. Para ele os cálculos mais precisos e com menos erros nas previsões do posicionamento dos astros 

se dava quando o Sol estava no centro do sistema. 

Porém, durante o Renascimento, as criações artísticas e de outros campos como matemática 

e astronomia estavam em grande maioria condicionados às normas eclesiásticas. E, portanto, a Igreja 
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vetou a publicação do conteúdo Heliocentrista de Copérnico, por julgar ser uma afronta aos dogmas 

divinos, afinal o clérigo havia aceitado a teoria Ptolomaica como a sagrada. 

Há que se dizer também, que Copérnico não foi pioneiro na produção de um modelo em que 

o Sol é referência, no século III, Aristarchus de Samos apresentou um sistema parecido, porém no 

contexto histórico-social em que estava inserido a teoria não ganhou força e foi esquecida. 

No final de sua vida, Copérnico viu sua teoria ser publicada com ajuda de um amigo e desde 

então essa teoria é a mais difundida no contexto educacional, porém o geocentrismo não deixou de 

existir em função do Heliocentrismo. Tecnologias de GPS, telecomunicações e outros que facilitam a 

nossa estadia na Terra, consideram o sistema geocentrista para lançamento e manutenção de satélites 

que ficam em órbita. 
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Figura 14. Galileu Galilei (NASA) 

Galileu Galilei, na Itália, entendeu que a teoria Heliocentrista tinha maior equivalência com 

seus estudos de movimentos relativos e se inclinou na defesa desse sistema, porém também foi 

obrigado pela a Igreja a se retratar publicamente por suas ideias e permaneceu em prisão domiciliar 

até que fizesse seu pedido de desculpas publicamente. Mesmo assim, ele continuou seus estudos 

secretamente e acabou por inventar entre outras coisas a luneta e com ela fez inúmeras descobertas. 

O astrônomo, identificou crateras, vales e montanhas na Lua, conseguiu enxergar os anéis de 

Saturno, mesmo não sabendo muito bem do que se tratava e nomeando de abas, viu também as 

quatros luas de Júpiter, além de observar manchas no Sol e pagar um preço caro por isso, afinal a 

luneta converge a luz, isso significa que a radiação solar era toda convergida para o ponto em que 
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Galileu punha o olho para observar e isso queimou sua retina, ao final de sua vida o estudioso estava 

praticamente cego. 

No mesmo período, na Alemanha, Kepler se torna um defensor ativo das ideias Heliocentristas, 

porém em meio aos seus estudos surgiram alguns desentendimentos e confusões. O estudioso passou 

grande parte da sua vida fugindo da Santa Inquisição e também da família de Tycho Brahe, seu antigo 

chefe, que detinha inúmeras anotações sobre astronomia, mas acreditava no geocentrismo. Então, ao 

falecer, Kepler, tomou posse de suas anotações e continuou seus estudos voltados ao sistema com o 

Sol no centro do universo. 

 

 

Figura 15. Representação do espaço (NASA) 

 

Logo então, Newton continua o trabalho desses pensadores. Esse estudioso, que influenciou a 

construção científica como um todo, ao longo da história, teve seu envolvimento com a astronomia 

também. A sua lei da gravitação universal, que hoje muitas pessoas se confundem a explicar, é na 

verdade bem simples: Todo objeto que conhecemos, tudo, desde um átomo até uma estrela trilhões 

de vezes o tamanho do Sol, possui massa. Essa massa por sua vez causa uma distorção no espaço, é 

fácil imaginar quando pensamos que o espaço seja um tecido de elástico e colocamos uma bola de 

isopor e uma bola de ferro, assim conseguimos visualizar as diferentes distorções que podem ocorrer 

no espaço. Logo, quando colocarmos a bola de ferro no tecido a tendência é que a bola de isopor vá 

de encontro à primeira. Pronto, está é a Lei da Gravitação Universal, toda massa atrai outra massa. 

Quanto mais longe uma da outra, menor será essa força; quanto mais próxima, mais intensa. 

Então se pararmos para refletir sobre essa Lei, nós não conseguimos sair da superfície da Terra, 

porque estamos praticamente grudados nela, e a força gravitacional do planeta, por ser maior, tem 

maior intensidade sobre nós. Por isso, em filmes em que o homem está na Lua os astronautas dão 

salto gigantescos, isso porque a Lua, possui menos massa que a Terra, por ser, menor, logo a força 

gravitacional possui menor intensidade.  
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Outra ideia que podemos ter também é se tudo o que possui massa causa distorção no espaço 

e atrai outros corpos, nossa massa está atraindo outras massas no espaço, com maior ou menor 

intensidade, isso também acontece com nosso planeta, A Terra está atraindo e sendo atraída por 

outros objetos celestes, desde a Lua, que está mais próxima, até as estrelas mais distantes, então tudo 

no espaço está conectado por essa força. 

Em paralelo à construção científica no mundo, também tínhamos caminhando o avanço das 

artes. O expressionismo vem no início do Século XX com o intuito de colocar o olhar do artista sobre 

determinado tema, se analisado friamente na astronomia essa luta de entender um ponto de vista 

mais humano e menos metafísico já estava bem firmado na história, considerando todos os estudiosos 

que tiveram que fugir dos dogmas da Igreja até chegar em Newton que conseguiu publicar seus 

estudos sem a perseguição que existia. 

E nesse ambiente histórico, surge Vincent Willem van Gogh, um artista Pós-impressionista ou 

Expressionista, que traz justamente esse sentimento e olhar humano em suas obras. É importante 

salientar que essa humanidade retratada não diz respeito apenas à ternura, mas também a emoções 

de confusão e medo que mexem de maneira muito significativa no âmago de cada um. 

O pintor holandês renomado trouxe inúmeras contribuições para a arte ocidental, mas sofria 

de problemas com surtos psicóticos e alucinações. Seu amigo Gauguin, a convite do próprio, morou 

com Vincent na famosa casa amarela. Porém, sua amizade terminou quando, em um surto de raiva, 

van Gogh decepou parte de sua própria orelha com uma navalha. 

A série Os Girassóis é composta por obras reconhecidíssimas de van Gogh e que apresentam 

bem a expressão em suas pinceladas fortes, mas queremos mesmo trazer para nossa conversa A Noite 

Estrelada e uma visão como se fôssemos o próprio pintando o quadro. 

Para fazer qualquer pintura, precisamos antes de referência, então buscamos sempre analisar 

situações entre luz sombra e movimento, para saber como podemos representar toda aquela magia 

que acontece naturalmente em um plano. Para A Noite Estrelada cada expectador deveria se sentir 

flutuando ao contemplar a pintura. 

 



899 

 

 

Figura 16. Noite Estrelada, 1889, van Gogh (MOMA) 

Utilizar a sensação de que as estrelas estão dançando é uma alternativa, muitas pessoas teriam 

julgado essa escolha, mas vamos voltar um pouco e relembrar, que Copérnico, Galileu e Kepler 

sofreram a mesma situação de perseguição e no final de contas eles não estavam errados. Então, 

podemos pensar que a dança das estrelas poderia ser cabível como uma forma revolucionária de 

aproximar as pessoas dessa sensação que queremos passar, de que estejam flutuando. 

Poderíamos pensar que como artistas poderíamos romper as regras da ciência para transmitir 

um sentimento, porém nesse quadro em específico as ondas que compõe o céu, não são 

completamente equivocadas. Se lembrarmos da Lei da Gravitação Universal de Newton, tudo está 

conectado e, se voltarmos ainda mais e lembramos do tecido e das bolas de isopor e ferro e 

repararmos dessa vez no tecido, o movimento de ambas as bolas vai fazer com que o tecido tenha uma 

movimentação também. Esse fenômeno foi denominado pelos cientistas de ondas gravitacionais e 

foram medidas recentemente em um Observatório na França. 

Essas mesmas ondas são representadas no quadro de van Gogh, essa sensação de ondas que 

nos circunda e faz o balé das estrelas, mesmo que não possamos sentir, foi representada por um artista 

no final do século XIX, mas só foi medido recentemente no século XXI. 

Conclusão 
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Há ainda muito o que se descobrir cientificamente sobre o que existe além da nossa atmosfera 

e como esses descobertas podem nos ajudar a responder questões cruciais de nossa existência, porém 

muitos estudiosos já se conscientizaram que a corrida para encontrar maneiras para melhorar a 

estadia da humanidade na Terra está ficando cada vez mais curta e a possibilidade de desbravar o 

espaço está mais palpável atualmente que em outros momentos da história. 

Há porém, uma dificuldade para que essa conscientização seja popularizada para a sociedade 

e cabe à arte se comunicar com as pessoas, para trazer novas formas de ver o que nos rodeia, além de 

trazer insights para o futuro, pois assim como na astronomia, todos os conhecimentos, sejam 

científicos ou artísticos estão conectados, sejam em alguns momentos com maior ou menor 

intensidade. 

Para finalizar nossa análise sobre o problemático ou visionário Van Gogh e sua obra A Noite 

Estrelada é difícil ter uma certeza se esse encontro entre ciência e arte foi mera coincidência, levando 

em consideração séculos de estudos com inúmeros nomes importante envolvidos e um artista que 

sofria de problemas psicológicos e psiquiátricos, porém podemos pensar que a humanidade está indo 

no aminho certo das descobertas, mesmo assim ainda não é possível saber se a arte imita a vida, ou a 

vida imita a arte. 
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RESUMO 

O trabalho tem como objetivo reconhecer a dimensão da era tecnológica, bem como sua forte 

extensão para o meio mobile, o qual ganha atenção mundial, devido à rapidez e praticidade que 

oferece aos usuários de dados móveis. Sendo assim, acompanhamos as atividades da Avec 

Brasil, dando ênfase no seu produto de maior diferencial, o SalãoVIP, que consiste em um 

software de agendamento online para salões de beleza, disponibilizando ao cliente a agenda do 

estabelecimento desejado, e possibilitando-o de agendar um horário, inclusive fora do horário 

comercial. Analisando os dados coletados, identificamos um mercado crescente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumidor; tecnologia; mercado; aplicativos; salões de beleza. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

Atualmente, as pessoas estão cada vez mais conectadas em seus celulares e dispositivos móveis, 

seja em qualquer lugar e hora. 

Mas muito se engana quem acha que os celulares servem estritamente para utilização de redes 

sociais. Hoje, as pessoas costumam guardar o conteúdo de todo seu cotidiano em um pequeno 

aparelho eletrônico, o qual está tomando o lugar de muitos trabalhadores, inclusive. 

A era dos smartphones vem tomando espaço, e, percebendo esse dado, algumas empresas 

decidiram se adaptar ao meio mobile. Agora, os supermercados disponibilizam ofertas, 

descontos e até espaço para fazer lista de compras em seus aplicativos, por exemplo. Ações 

desse tipo visam maior conforto e segurança de quem compra e de quem vende os serviços, 

além de todos estarem conectados, ao mesmo tempo, em diversas plataformas e áreas, fazendo 

com que o tempo gasto em cada atividade seja menor, e a eficiência, maior. 

Diante desse cenário de maior rapidez e praticidade, alguns serviços que dependiam de 
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profissionais já estão sendo executados por máquinas, como é o caso dos estabelecimentos de 

beleza, os quais, devido à crise, substituíram recepcionistas e estoquistas por aplicativos que 

garantem um agendamento de serviço fácil, com a possibilidade de escolher o profissional de 

preferência através das suas qualificações, a tintura que mais se adapta ao cliente, qual o 

procedimento desejado, qual o volume do estoque, dentre outros serviços disponíveis no banco 

de dados da plataforma oferecida. 

Observa-se que muitas pessoas preferem fazer tudo através de um clique, não se limitando ao 

horário comercial dos estabelecimentos, muito menos dependendo de um funcionário  para 

obter alguma informação. Mas muitos ainda preferem ligar nos estabelecimentos ou ir até lá, 

como costume tradicional. Outro ponto relevante é que a plataforma de agendamento online 

ainda é cara para alguns salões menores e com menos demanda, mas deve ser encarada como 

um investimento e chamariz para futuros clientes. 

Encarando um mercado altamente competitivo, onde a clientela busca por comodidade e 

facilidade, as empresas no geral, principalmente os salões de beleza, devem priorizar a 

qualidade de seu serviço, atendendo a demanda de cada cliente da maneira como desejam. Um 

dos diferenciais da empresa é a maneira com que as pessoas agendam seus horários e visitam 

os salões. Para tanto, os estabelecimentos devem buscar uma plataforma segura, onde os dados 

de cada cliente não serão expostos, de fácil acesso e que supra as necessidades de cada salão, 

mantendo próxima a relação da empresa com o cliente, mesmo que online. 

Nossa pesquisa tem como objetivo mostrar que o uso da tecnologia mobile aumenta cada vez 

mais, e que as empresas devem se adaptar à esse meio com rapidez e eficiência. 

 

PRODUTO 

Sendo assim, analisamos o caso da empresa Avec Brasil neste cenário, tendo como principal 

produto o SalãoVIP, software online de agendamento de serviços de beleza, que possibilita aos 

clientes dos salões parceiros marcarem um horário, verificando a agenda do lugar de sua 

preferência em qualquer hora do dia. O sistema oferece um suporte completo de gestão. Além 

do Avec App, aplicativo personalizado para os clientes que estão dispostos a pagar um valor 

alto à parte, oferece agendamento integrado ao sistema, programas de fidelidades exclusivos, 

envio de notificações e uma exclusividade: pagamento na cadeira - ao agendar um serviço pelo 

app, a cliente salva o cartão de crédito. No final do atendimento, e com apenas um único clique, 

ela autoriza o valor total pelo aplicativo.  
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PREÇO 

O valor do software oscila dependendo do tipo de plano e quantidade de profissionais. Varia de 

194,70 reais até 2.050,92 reais. Já o Avec App (aplicativo white label) varia de acordo com o 

tamanho do estabelecimento, tendo como preço inicial para o desenvolvimento 10 mil reais e 

preço final de até 15 mil reais, além de 250 reais mensais para manutenção. (prazo de 

desenvolvimento 3 meses).  

 

PRAÇA 

O software é online e pode ser contratado por qualquer estabelecimento do Brasil. A equipe de 

Implantação conta com um responsável pelo treinamento online, podendo ser acessado por 

qualquer cliente e um grupo de treinamento presencial em São Paulo e possui 25 franqueadores 

pelo país que também realizam treinamento. 

 

PROMOÇÃO 

A empresa dirige em nome da Avec duas redes sociais para interagir com os clientes: o 

Facebook possui 16 mil curtidas, e o Instagram possui mil curtidas, ambas com posts quinzenais 

ou uma vez por mês. 

A Avec desenvolveu o Beauty Week, evento que está em sua oitava edição e conquista um 

público cada vez maior. Tem o objetivo de proporcionar experiências inesquecíveis nos 

melhores e mais desejados salões de beleza do país, a preços democráticos. 

 

CONCORRENTES 

O SalãoVIP tem como principais concorrentes diretos o BeautyDate, Trink’s, Sistema Beauty, 

Belasis e concorrentes indiretos com Az Soluções, Graces.  

 

CLIENTES 
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São proprietários de salões de beleza, salões infantis, barbearias, clínicas de estéticas, 

esmalterias, SPA, profissionais autônomos e estúdios de tatuagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE SWOT 
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PESQUISA 

O problema da pesquisa de campo realizada era o de compreender qual era a praticidade 

percebida em agendar sem precisar entrar em contato com o estabelecimento de beleza, 

utilizando um aplicativo de agendamento online. A metodologia utilizada para a coleta de dados 

foi a quantitativa, junto aos clientes finais de salão de beleza.  
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CONCLUSÃO 

Após a realização da pesquisa obtivemos um resultado de que 80,6% dos entrevistados acham 

aplicativos de agendamento online úteis e mais práticos, por isso acreditamos que o aplicativo 

SalãoVip é uma ferramenta que traz facilidade para o dia a dia, onde tudo se torna mais prático 

e rápido através do uso da internet. 
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BLOG DISLEXCLUB: O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS PARA MELHORAR O APRENDIZADO DOS 

ALUNOS. 
 

Aluno(s): Felipe Affonso Llatas Ponce E-mail: fe.pippo@gmail.com  

Orientador: Profª. Drª. Isabel Orestes Silveira  

 

RESUMO 

 
As Mídias Sociais têm gerado profundas transformações na produção e disseminação de 

conhecimento. O presente trabalho se propõe iniciar uma investigação a partir do blog 

DislexClub, case de referência no apoio de pessoas com dislexia, e mostrar estratégias capazes 

ampliar o desempenho escolar de qualquer aluno graças ao auxílio das Mídias Sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dislexia, Mídias Sociais, Desempenho Escolar 

 

FERRAMENTA PEDGÓGICA 3.0  

 

A expressão “Ferramenta Pedagógica” por vezes tem significado amplo, porém no presente 

trabalho tal expressão será aplicada como ferramenta facilitadora da aprendizagem. Para fins 

educacionais, a ferramenta pedagógica depende muitas vezes da intenção de quem a está utilizando, 

na área da tecnologia educacional ou da chamada “Educação na era Digital” as ferramentas 

pedagógicas são muito utilizadas com intenção pedagógica, ou melhor, com a função de contribuir 

para aprendizagem efetiva do educando. 

A ferramenta pedagógica em foco nesta pesquisa será o uso das mídias sociais (Facebook, 

Twitter, Instagram, Youtube, Fóruns e Blogs), por vezes acusados como elementos que desviam a 

atenção do aluno tirando sua concentração, porém se forem pensadas de forma estratégica bem 

embasado dentro de um plano de ensino glogal, há um grande potencial de contribuir positivamente 

no desempenho nos estudos. Em especial, o desempenho de alunos disléxicos. 

 

mailto:fe.pippo@gmail.com
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JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA 

 

A partir das ideias de Stuart Hall (2014) que avalia as questões relacionadas aos desafios 

da pós-modernidade é possível argumentar que há uma relação necessária entre educação e 

comunicação. Nesta perspectiva, a comunicação digital, mídias sociais e cibercultura se tornam 

poderosas ferramenta de transformação social.  

Neste sentido, o trabalho se justifica por relacionar a área de educação e comunicação 

propondo reforçar o uso consciente das mídias socais como um lugar de apoio e aproximação, 

tanto para os professores que se deparam com dificuldades de aprendizagem de alunos 

disléxicos em sala de aula e, ao mesmo tempo, gerar conscientização quanto a questão da 

dislexia.  

 

RELEVÂNCIA DO TEMA  

 

A dislexia é um tema importante em relação às práticas educativas contemporâneas, pois 

consiste em um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica que se manifesta 

pela perturbação na aprendizagem da leitura e pela dificuldade no reconhecimento da 

correspondência entre os símbolos gráficos e os fonemas, bem como na transformação de signos 

escritos em signos verbais. (Definição adotada pela IDA – International Dyslexia Association, 2002). 

Tais características dificultam a aprendizagem as pessoas com dislexia. 

Neste sentido, o potencial e a força de alcance da comunicação digital no tocante ao 

planejamento de ações voltadas à capacitação educacional representam aos alunos disléxicos a chance 

de acesso a um vasto acervo de conhecimento. Em outras palavras, as mídias sociais se tornam um 

ponto de referência para o aluno, pois neste universo digital ele pode se desenvolver intelectualmente.  

 

EDUCAÇÃO DIGITAL E ENSINO PERSONALIZADO 

 

A partir das ideias de Marshall McLuhan (1969) criador da frase “o meio é a mensagem”, para 

definir a influência os meios eletrônicos de informação no modo de pensar e agir da sociedade – 

analisando a partir desta base as redes e os ambientes digitais estão possibilitando um ritmo 

individualizado e personalizado à educação. 



910 

 

O ambiente tem se modificado rapidamente nas últimas décadas em função da tecnologia, 

isso cria necessidade de constante atualização e aprendizado – isso muda completamente a cultura da 

educação. Tais mudanças dos paradigmas educacionais também são abordadas por Sir Ken Robinson 

no vídeo Changing Paradigms (Mudando Paradigmas), no vídeo ele analisa o modelo educacional 

vigente e argumenta por que este não é mais adequado às necessidades do nosso tempo: nosso 

modelo atual foi idealizado para a cultura do Iluminismo e circunstancias econômicas da Revolução 

Industrial – que consiste em realizar certos tipos de raciocínio reducionista onde inteligência era 

sinônimo de habilidades acadêmicas. Nesse contexto, há espaço apenas para dois tipos de pessoas: 

acadêmicas e não-academicas, como consequência disso alunos são julgados por essa visão particular 

e aqueles que não se encaixam são rotulados de adjetivos como “indisciplinados, “preguiçosos” etc. 

As escolas, nesse modelo, funcionam como linhas de produção da Revolução Industrial: sinos e sinais 

sonoros para marcar o tempo, instalações separadas, estudantes separados em lotes por idades. No 

entanto, nos dias de hoje, o ambiente está totalmente diferente ao da Revolução Industrial – 

estudantes da mesma idade têm necessidades e ritmos de aprendizagem diferente um dos outros, 

portanto é um erro tentar educa-los em lotes homogêneos.  

Por isso a importância de alinhar o tema de pesquisa com “dislexia”: muitas vezes alunos 

disléxicos são pessoas brilhantes tendo sua capacidade intelectual preservada, porém o ambiente não 

favorece – o atual sistema educacional, incluindo professores e gestores, não está apto à lidar com as 

particularidades da dislexia, com isso o desenvolvimento de quem a tem acaba ficando prejudicado. 

Desta forma, as principais mudanças que as mídias sociais e a comunicação digital têm provocado nos 

paradigmas educacionais, contribuindo para a educação de alunos com dislexia são: 

 Aprendizagem Contínua: não existe mais uma idade específica para começar ou 

para de estudar, além disso, a informação está disponível virtualmente em 

qualquer lugar do globo graças aos avanços dos dispositivos móveis; 

 Aprendizagem Colaborativa: graças à fóruns, blogs e grupos de interesse 

presentes em redes sociais específicas (como grupos no facebook), alavanca o 

social learning onde é possível se conectar às pessoas com os mesmos objetivos 

de desenvolvimentos, em que a aprendizagem se dá graças à troca de 

experiências e informação; 

 Aprendizagem Fragmentada: os alunos estão constantemente expostos à 

conteúdos oriundos de inúmeras fontes e distintas interconectadas. O ambiente 

informacional tornou-se hipertextual, não-linear e complexo; por exemplo, 

graças à tutoriais (explicação passo à passo de foco fazer alguma coisa) dos mais 
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diversos tipos (desde programação até culinária) os conteúdos se tornaram mais 

curtos e diretos, como pílulas de informação; 

 Aprendizagem Personalizada: da mesma que as mídias sociais permitem uma 

educação colaborativa, elas também permitem uma educação one-to-one, ou 

seja, individualizado e personalizado. Por causa da disponibilização a 

informação, cada pessoa pode aprender nos formatos que lhe forem mais 

interessantes, no ritmo que lhe convenha; 

 Aprendizagem Ativa: o aluno não está mais passivo em uma sala de aula como 

descreve Paulo Freire (2005, p. 68), onde o professor deposita o conhecimento 

em um aluno desprovido de seus próximos pensamentos. Com as mídias sociais 

as pessoas passam a aprender o que querem, quando querem e onde querem de 

forma dinâmica e ativa; 

 Educador em nova função: neste novo contexto, o educador não é mais o único 

provedor de conteúdo, graças ao ambiente da comunicação digital, ele assume o 

papel muito mais na orientação dos estudantes – ajuda-los na validação da 

informação escolhendo a fontes de credibilidade, e instiga-los à reflexão para 

analisa-la contribuindo para a construção de significado; 

 

Diante disto, é possível concluir que as atividades desenvolvidas dentro das mídias sociais são 

de extrema relevância, e que afeta tanto professores, escolas, como a sociedade civil. Com isso, vale  

ressaltar a importância da utilização consciente das mídias sociais para as pessoas com dislexia, e o 

que se pode fazer para melhoria na aprendizagem de quem a tem, resultando em uma melhoria no 

futuro. 

 

O QUE TEM SIDO FEITO: BLOG DISLEXCLUB 

 

Este pesquisador é fundador do DislexClub (www.dislexclub.com), 

(https://www.facebook.com/DislexClub) um blog que visa ajudar disléxicos e suas famílias que estão 

em busca de apoio. Com uma média de 8.000 a 10.000 acessos, o DislexClub vem se destacando como 

um dos blogs de dislexia mais relevantes do país, oferecendo ao público um conteúdo simples e 

descontraído, porém sem perder a seriedade, dividindo-se nas seguintes áreas:  

 Técnicas para melhorar o desempenho dos disléxicos nos estudos; 

http://www.dislexclub.com/
https://www.facebook.com/DislexClub
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 Ajuda e direcionamento para mães e pais, informações de cunho legal visando mostrar 

o que há na legislação que ampara o aluno disléxico; 

 Sugestões de aplicativos que podem ajudar nas mais diversas questões cotidianas. 

Um conteúdo útil ao desenvolvimento dos alunos disléxicos em diferentes formatos (texto, 

imagem e vídeo), divulgado e compartilhado em todos os ambientes onde o DislexClub está inserido 

(blog, página no facebook, grupos no facebook, youtube e grupo no whatsapp). Ao registrar as 

interações nestes conteúdos, é notável as relevância e o grande potencial de transformação na vida 

das pessoas que têm este transtorno específico de aprendizagem. Sugere-se alguns conteúdos para 

apreciação: 

 Vídeo “5 Vantagens de ser Disléxico”: 

  https://youtu.be/S4KrqCOgiBA 

 Vídeo “4 Coisas que Você Nunca deve falar para um Disléxico”: 

https://youtu.be/OSJoajRo4Pw 

 Vídeo “Como transformar o Disléxicos em Grandes Leitores”: 

https://youtu.be/kdRQlZ_yFgA  

 Artigo “A Aventura de ser mãe de um Disléxico:  

http://www.dislexclub.com/mae-de-dislexico/ 

 Artigo “A Aventura de ser mãe de um Disléxico:  

http://www.dislexclub.com/mae-de-dislexico/ 

 Legislação que Ampara o Aluno Disléxico 

http://www.dislexclub.com/legislacao-que-ampara-o-aluno-dislexico/ 
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RESUMO 

 
Neste paper, foi descrita a análise do projeto “Brazilian Features Films and TV Series”, 

apresentando os objetivos e as etapas da Consultoria de Pesquisa de Marketing realizada para a 

ARRI Brasil. De mesmo modo, foi exposto o surgimento da Agência Zorro de Comunicação, 

com suas intenções e desdobramentos, para a realização dessa pesquisa. Para tanto, a Agência 

analisou filmes nacionais e documentários em circulação no país nos anos de 2017 e 2018, 

concluindo que em termos de padrões técnicos, o mercado audiovisual brasileiro segue os 

padrões internacionais, porém por parte do público, é ainda menosprezado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ARRI Brasil; filmes nacionais; produtoras de filmes; locadoras de 

equipamentos; Pesquisa de Marketing. 

 

Introdução 

 
O projeto de Consultoria de Pesquisa de Marketing referente à definição, execução, coleta e análise 

de dados de um problema obtido e definido pelos próprios alunos, através de um briefing passado por 

empresas reais, foi apresentado e requisitado à sala 02i do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie pela Profª. Ms. Vanessa Molina, na aula de Pesquisa de 

Marketing, na terceira semana de agosto de 2017. Após a formação do grupo, o mesmo tentou 

contatar algumas empresas para o trabalho no mesmo dia, fazendo ligações para o Google, YouTube, 

D’Amadeu Gourmet, Porto Seguro, Riachuelo. Entretanto, o cliente final da equipe foi decidido após o 

término da aula em uma reunião. 

 

Contudo, a oportunidade efetiva de atender a uma empresa real surgiu pelo convite do senhor Mário 

Jannini, Diretor Técnico da ARRI Brasil - multinacional alemã de projetos e fabricação de sistemas de 

mailto:ana.eliza.cruz@gmail.com
mailto:kellyjannini@gmail.com
mailto:lucasneves.costa98@gmail.com
mailto:wesleyutrou@hotmail.com
mailto:pontesnath@icloud.com
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câmera e luz para a indústria cinematográfica e de broadcast, tradicionalmente no mercado a 101 anos 

– para que os alunos realizassem um projeto que a empresa já realiza na França, mapeando filmes e 

séries no âmbito técnico. Desta forma, aventou-se junto aos alunos a necessidade de produzir a 

planilha “Brazilian Features Films and TV Series” em território nacional, em parceria com o Diretor da 

ARRI América Latina, Wilson Zeferino, o que foi prontamente aceito. O objetivo primário da pesquisa 

foi o de analisar quais são as especificações técnicas utilizadas nos filmes nacionais e séries lançados e 

pré-produzidos nos anos de 2017 e 2018. 

 

Assim, em reuniões com o senhor Mário Jannini, via mensagens e pessoalmente, foram salientadas as 

necessidades do projeto no mercado audiovisual brasileiro e as possíveis dificuldades que seriam 

encontradas na sua execução. Além disso, se explicou para a equipe de alunos como funciona o meio 

profissional do audiovisual, destacando que Produtoras são empresas responsáveis pela produção do 

audiovisual, contratação da equipe técnica e que locação de equipamentos é realizado através das 

Locadoras. 

 

Apresentando a proposta para a professora, os alunos descobriram que o projeto da ARRI Brasil não 

se enquadrava nos métodos de pesquisa mais utilizados pelos outros grupos de alunos da sala, com 

outros projetos - Qualitativo e Quantitativo - sendo assim a única equipe a apresentar uma proposta 

de trabalho de Pesquisa Exploratória feita com Dados Secundários. 

 

A Pesquisa Exploratória (...) proporciona maiores informações sobre o 

tema que o pesquisador pretende abordar; auxilia-o a delimitá-lo; 

ajuda-o a definir os seus objetivos e a formular as suas hipóteses de 

trabalho e também a descobrir uma forma original de desenvolver o 

seu assunto. (CIRIBELLI, 2003, p.54) 

 

O início do Projeto ARRI Brasil. 

 
O projeto começou a ser realizado no dia 16 de Outubro de 2017 e teve previsão de encerramento no 

dia 14 de Novembro de 2017. Entretanto, vale lembrar que “Brazilian Features Films and TV Series” é 

um projeto que sempre deverá ter atualizações. 

 

Diante da necessidade de o grupo coletar informações extremamente técnicas, o Diretor Técnico da 

ARRI Brasil disponibilizou para os alunos então a sala de reuniões da empresa, localizada na Avenida 
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Ibirapuera, São Paulo, de segunda a sexta no período 08:00 às 12:00 horas, para a realização do projeto 

de Consultoria de Pesquisa.  

 

O senhor Mário Jannini, solicitou e supervisionou diretamente o trabalho para eventuais correções 

imediatas caso necessárias, evitando distorções nos resultados finais e não cumprimento do 

cronograma. A partir disso, o grupo se comprometeu com a ARRI Brasil e o mercado audiovisual 

brasileiro. 

 

A criação da Agência Zorro de Comunicação e o Trabalho de Campo.  

 

A Agência Zorro é uma startup de comunicação inicialmente voltada para a área de Pesquisa de 

Marketing criada no ano de 2017 durante o decorrer do projeto, para uma maior credibilidade à equipe 

de alunos para a coleta dos dados técnicos juntos às Produtoras e Locadoras. 

 

Iniciou-se o projeto por meio da realização de pesquisas via internet nos sites: IMDb, Adoro Cinema e 

Cinemateca Brasileira. Contudo, ligações telefônicas foram efetuadas para Produtoras, Locadoras, 

Casa de Pós-Produção, Equipe Técnica, para a obtenção dos dados necessários, colocando-as na 

planilha técnica “Brazilian Features Films and TV Series”. Após um determinado período, a equipe criou 

o e-mail da Agência Zorro para ter um outro meio de contato com os fornecedores de informações. 

 

O cotidiano da Pesquisa na ARRI Brasil. 

 

Com base no projeto pré-estabelecido pela ARRI, foi desenvolvido um formulário para a coleta dos 

seguintes dados junto às 9 (nove) Locadoras e Produtoras da indústria audiovisual brasileira. 

 

- Nome do filme que está sendo rodado;                

- Locadora responsável; 

- Produtora responsável; 

- Diretor de cena; 

- Diretor de Fotografia; 

- 1º Assistente de Câmera; 

- Logger ou D.I.T; 

- Câmeras e modelos; 
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- Lentes; 

- Zooms; 

- Estão usando/usaram algum sistema sem 

fio? 

- Acessórios; 

- Orçamento; 

- Casa de pós-produção; 

- Distribuidora; 

- Data das filmagens; 

- Local das filmagens. 

 

 

Assim, a equipe listou todos os filmes nacionais, documentários e séries pesquisados no circuito nos 

anos de 2017 e 2018, contabilizando mais de 100 Obras. Dentre as produções analisadas, se pode 

citar: 

 

 Malasartes e o Duelo com a Morte 

(Alexa Mini) - Feature 

 

 Meus 15 Anos: O Filme (Alexa Mini 

– 2) – Feature 

 

 Entre Irmãs (Alexa) – Feature 

 

 Nada A Perder - Parte 1 (Alexa Mini 

– 2) – Feature 

 

 

 Cinderela Pop (Alexa Mini) - Feature 

 

 Bingo - O Rei das Manhãs (Dragon) - 

Feature 

 

 O Negócio - 4ª Temporada (FS5) – TV 

Series 
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Cada semana de pesquisas, era dado um feedback à Professora Orientadora Vanessa Molina, que 

lapidava o projeto e instruía a análise prévia.  

 

Mesmo se tratando de um trabalho acadêmico, a equipe do projeto (a “Agência Zorro”) teve a 

oportunidade – durante essa sua experiência profissional na ARRI Brasil – de visitar presencialmente 

a Locadora e Casa de Pós-produção, Marc Films, para um coquetel de apresentação da nova câmera 

da ARRI no mercado brasileiro, Alexa SXT Plus, no dia 31 de Outubro de 2017, antes do término do 

projeto. Após o coquetel de apresentação, o grupo seguiu para um jantar com o Diretor da ARRI 

América Latina, o Diretor Técnico da ARRI Brasil e dois funcionários da equipe criativa da ARRI 

Alemanha, Philip Vischer e Hendrik Voss, para uma conversa sobre as informações que já tinham 

sido coletadas pela equipe junto às 9 (nove) Produtoras e Locadoras e seus pareceres finais sobre as 

produções que foram analisadas no período, assim fechando o ciclo de 2017. 

 

Análise prévia 

 

A estrutura base do projeto “Brazilian Features Films and TV Series” já era pré-estabelecida, visto 

que já estava sendo realizada anteriormente pela ARRI França. Sendo assim, a Agência Zorro coletou 

os dados e os organizou e analisou de acordo com essa estrutura, sendo a pioneira deste projeto no 

Brasil, seguindo os padrões internacionais. 

 

Em uma análise prévia dos dados, notou-se que a ARRI dominou em termos de equipamentos o 

mercado audiovisual brasileiro de longas-metragens, dentre elas, 28 (vinte e oito) produções, até 

novembro de 2017. Sua principal concorrente, a Red, rodou 5 (cinco) produções e a Sony, liderando 

o mercado de TV Series, obteve 7 (sete) produções. Destacou-se em relação às lentes utilizadas nas 

produções, uma preferência pela Cooke S4, seguida pela Zeiss 1.3 / 2.1 na indústria audiovisual, e 

zooms Angenieux. 

 

Conclusões e desdobramentos do projeto 
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Ao longo do projeto de Consultoria de Pesquisa de Marketing do cliente da Agência Zorro de 

Comunicação, ARRI Brasil, se observou que de uma certa maneira o mercado cinematográfico 

brasileiro sofre uma rejeição por parte do público nacional, porém em termos de critérios técnicos, 

segue fortes padrões internacionais. Além disso, a equipe criativa da ARRI Alemanha, percebeu 

durante o projeto, como a Sony dominava o mercado de TV Series no Brasil e em Fevereiro de 2018 

anunciou a Alexa LF, concorrente direta da Sony FS5. 

 

Como desdobramento ainda deste projeto, entre os dias 09 a 11 de Maio de 2018, a equipe da 

Agência Zorro foi à Semana ABC, para uma visita à exposição de equipamentos e novidades do 

mercado cinematográfico e mesas de debates e, no dia 12 de Maio, à convite da ARRI, o grupo 

marcou presença na entrega do Prêmio ABC, na Cinemateca Brasileira, na qual ocorreu o evento 

durante a semana. E assim, de maneira cordial, o Diretor da ARRI América Latina, convidou a equipe 

da Agência Zorro de Comunicação para continuar realizando o projeto “Brazilian Features Films and 

TV Series” durante todo o ano de 2018, em troca de experiência profissional na área de audiovisual. 

 

Referência Bibliográfica 
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RESUMO 

 O processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, já dura há dois anos 

após o referendo em 2016, e está previsto para acontecer de forma integral em 2019. Mesmo 

que não tenha entrado em vigor imediatamente, tamanha decisão já causa grande impacto na 

economia, na política, mas também na população, com foco nos imigrantes europeus que 

vivem na região. É necessário dar atenção para estas pessoas que sofrem com a decisão e já 

estão começando a lutar pelos problemas migratórios. Através de uma matéria com um breve 

contexto histórico, entrevistas de especialistas e imigrantes, é possível analisar os efeitos do 

Brexit no contexto populacional, entender as motivações governamentais e reconhecer os 

possíveis cenários futuros para o Reino Unido.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Brexit, imigrantes, Reino Unido. 

 

INTRODUÇÃO 

Em junho de 2016, os cidadãos do Reino Unido votaram para que o país abandonasse 

a União Europeia. O Brexit recebeu 51,9% dos votos a favor da saída, enquanto 48,1% 

votaram pela permanência no bloco. O processo de saída é longo e está previsto para 2019, 

porém, os efeitos dessa decisão já impactam o Reino Unido e a União Europeia. 

O Reino Unido é o primeiro país a querer se desvincular do bloco. A economia 

britânica sofrerá de forma direta as consequências, uma vez que o acesso ao mercado único, 

sem impostos e tarifas comerciais, será perdido e o fechamento das fronteiras fará com que 

os produtos ingleses fiquem mais caros e menos competitivos na Europa, que é sua principal 

parceira comercial. 

mailto:isamantovanelli1@gmail.com
mailto:lara.karoline.ismart@gmail.com
mailto:nathaliabellintani@hotmail.com
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Além disso, os imigrantes europeus no país também sofrem com o egresso. O livre 

movimento de bens, pessoas e capitais entre os países da União Europeia não irá mais valer 

e os europeus não poderão usufruir de sistemas públicos de saúde, educação e aposentadoria 

do país. 

Os primeiros problemas em relação à esta parte da população já vêm aparecendo: de 

acordo com uma pesquisa da Confederação da Indústria Britânica, 40% dos empresários 

locais sentiram impactos negativos em seus negócios após a aprovação da saída, como a falta 

de mão de obra na construção civil e na agricultura, setores que mais empregam imigrantes.  

Uma das justificativas dos cidadãos que votaram a favor do Brexit torna o assunto 

ainda mais delicado. Eles alegam que o Reino Unido poderá alterar a política de portas abertas 

para cidadãos da UE e também bloquear a vinda dos imigrantes de fora do bloco. Desta forma, 

o  objetivo é mostrar a necessidade de abordar de forma correta, explicar o termo Brexit e a 

situação destes cidadãos que serão prejudicados, para no final tentar decifrar um futuro para 

eles.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 A matéria realizada aborda o Brexit de forma didática, para que qualquer pessoa que 

leia, consiga entender sobre o tema. Silva (2011), enfatiza a necessidade do jornalista em 

compreender muito bem o imaginário da sociedade sobre a qual escreve: “ele não pode deixar 

de pensar como um nacional do país para o qual envia seus relatos nem de estar muito bem 

informado a respeito dele” (SILVA, 2011, p.37).  

 Desta forma, foi necessário um aprofundamento no conhecimento dos escritores em 

relação ao tema. O processo de pesquisa antes de começar o texto foi de extrema importância  

para que a matéria apresentasse de forma clara e concisa os motivos que levaram ao Brexit 

acontecer, assim como o que é este termo e o porque dele possuir tamanha importância nos 

países europeus.  

Com a tecnologia de hoje, não foi necessária a presença de um correspondente 

internacional para que a matéria fosse concluída. Ainda de acordo com Natali (2004), um dos 

grandes fatores que contribuiu para as editorias de Internacional realizarem bons e 

aprofundados textos foi o crescimento da internet.  
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A vantagem da internet está em permitir que a margem de 

superinformação cresça de maneira extraordinária. Minha matéria 

prima não será apenas formada pelos quatro ou cinco telegramas de 

duas ou três agências internacionais que deram determinada notícia. 

Eu terei diante de mim, na tela do meu terminal, pequenas 

monografias que detalham os antecedentes do assunto que estou 

tratando. E também uma contextualização histórica mais ampla que 

as agências, obviamente, não fornecem, ou, no máximo, transmitem 

sob a forma de aposto, escondido no meio de seus despachos. 

(NATALI, 2004, p.35) 

 

Foi através da internet que as fontes especialistas da matéria foram encontradas. Os 

especialistas em Brexit e política, Alistair Jones e Ben Whitman, ambos professores da 

Universidade de Monfort na Inglaterra, concederam entrevistas online com o intuito de 

agregar conhecimento e justificativas para as informações e dados abordados na matéria. 

Além da tecnologia, a globalização também é um fator que ajuda na facilidade de 

acesso às fontes de diversas partes do mundo, tornando possível esta troca de conhecimentos. 

Para Natali (2004), a globalização é um fator fundamental para a quebra de fronteira de 

países, a qual garantiu esta maior troca de informações. Consequentemente, as matérias de 

Internacional ficam mais completas pela facilidade de acesso aos entrevistados de diversas 

partes do mundo.  

 Leão (2009), também aborda a importância da globalização: 

 

Globalização é o processo de alargamento, aprofundamento e 

aceleração da interconectividade global, abrangendo múltiplas 

dimensões - política, militar, econômica, sócio-cultural e ecológica. 

É definida como o processo (ou conjunto de processos) de 

transformação da organização espacial das relações sociais e das 

transações - analisadas em termos de extensividade, velocidade e 

impacto - que engendra fluxos e redes de atividade, interação e 

exercício de poder em escala transcontinental ou interregional 

(LEÃO, 2009, p.191) 

 

 Os benefícios da globalização também fizeram se tornar possível a entrevista com a 

advogada brasileira Vitória Nabas, criadora da ONG Nabas International Lawyers. Por meio 
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de uma ligação internacional, Vitória explicou um pouco o papel da Nabas e também agregou 

na matéria mais algumas informações sobre Brexit e imigrantes do ponto de vista de uma 

pessoa que tem o intuito de ajudá-los.  

Em contrapartida, mesmo com a ajuda de todos os recursos tecnológicos, um dos 

maiores desafios da realização da matéria foi conseguir encontrar imigrantes que aceitassem 

falar sobre o tema, uma vez que o Brexit os afeta de forma direta.  

O boca a boca também foi muito importante na realização da matéria. Com a ajuda 

de alguns familiares, foi possível conversar com a imigrante brasileira Thais Kitahara, que já 

reside no Reino Unido desde 1994 e com a também brasileira Clara Alicia Allain, que está 

no país desde 2012. Uma fonte local, na maioria das vezes, agrega mais em uma notícia do 

que alguém que fala de uma região distinta da onde está ocorrendo o fato. 

 As entrevistadas possuem histórias diferentes e serão afetadas de maneiras distintas 

pelo Brexit, o que fez com que o texto não se baseasse somente em uma ideia. O mesmo 

aconteceu com os especialistas, que com pensamentos distintos foi possível analisar o Brexit 

de todas as maneiras e até mesmo simular um futuro para estas imigrantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A matéria “Brexit afeta contexto político e social no Reino Unido” abordou de 

maneira clara e didática os motivos que levaram ao Brexit e suas consequências econômicas, 

sociais e política, com foco nos imigrantes afetados pela decisão.  

 As fontes especialistas tornaram possível fazer um jornalismo correto de mostrar os 

diferentes pontos de vista sobre o tema. O mesmo aconteceu com as imigrantes entrevistadas, 

uma vez que as duas possuem histórias diferentes, e são afetadas de forma distinta com o 

egresso do Reino Unido da União Europeia. 

 Não se sabe ao certo qual será o futuro dessas e de outros milhares de imigrantes, 

assim como o do Reino Unido e os países da UE. Porém, levando em consideração a apuração 

e as entrevistas realizadas com os especialistas, foi possível levantar na matéria os possíveis 

futuros para todos, sejam pessoas ou países, afetados pela decisão do Brexit.  
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RESUMO 

 
Neste trabalho nos foi proposto criação de uma campanha para o lançamento da próxima 

temporada da série Penny Dreadful (no caso, a série já foi finalizada).  Deveríamos entregar 

quatro peças criativas, sendo elas: um cartaz, um anúncio impresso, uma ação digital e uma 

ação de rua. Além de apresentar um breve resumo da série e definir um diferencial, uma 

afirmação básica, e um conceito criativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: terror; monstros; campanha; 

 

 

Introdução 

Penny Dreadful foi uma série de terror e fantasia criada por John Logan e produzida por ele 

e Sam Mendes. Se passa na Inglaterra vitoriana. A trama é contada através de dois 

personagens principais: Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton) que busca sua filha com a 

ajuda de Vanessa Ives (Eva Green). Ao decorrer da série, nos deparamos com vários 

personagens famosos da literatura de terror como o Dr. Victor Frankenstein (de Mary 

Shelley), Van Helsing e a figura do vampiro (de Bram Stoker) e Dorian Gray (de Oscar 

Wilde). Além disso, aparece na série lendas urbanas (Jack o Estripador) e seres místicos 

(lobisomens e bruxas).  

A série estreou no dia 9 de Maio de 2014 no Showtime OnDemand, passou a ser transmitida 

no Brasil no dia 13 de Junho de 2014 pelo canal pago HBO e foi finalizada em 2016, contando 

com três temporadas. Foi a primeira série que misturou contos famosos de terror. Esses seres 

vivem entre os mortais e, a história é contada de uma maneira muito sensível e crível.  

Detalhamento da Campanha 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Logan%22%20%5Co%20%22John%20Logan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sam_Mendes%22%20%5Co%20%22Sam%20Mendes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jack,_o_Estripador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lobisomem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/HBO%22%20%5Co%20%22HBO
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Diferencial: Lendas do terror, com monstros humanizados e misteriosos. 

Afirmação Básica: Eu me identifico com eles. 

Conceito: Nem tudo é o que parece ser. 

 

Peças 

a. Cartaz 

 

b. Mídia Impressa (Revista)  
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Ação de Rua (Roteiro da Exposição)  

“Nem tudo é o que parece ser” 

Onde: MIS (Museu da Imagem e do Som de São Paulo). 

Para maiores de 18 anos. 

Obs.: Na fila da exposição são liberados grupos de até 15 pessoas, para que assim, cada sala 

comporte 15 visitantes por vez.  

 

Sala 1 – “A Inglaterra Vitoriana”  

Exposição de quadros sobre a Inglaterra 

vitoriana.  

 

Sala 2 – “Vestimentas da 

Inglaterra Vitoriana” 

Manequins com roupas da 

época. Alguns com 

manchas de sangue. 
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Sala 3 - “Objetos da Inglaterra Vitoriana” 

Objetos da Inglaterra Vitoriana são expostos 

para visitantes. Facas da época estão 

expostas, algumas com sangue.  

 

    

 

Sala 4 – “A Igreja e a Inglaterra Vitoriana” 

Quadros da Inglaterra Vitoriana com imagens 

sagradas e igrejas. Cruzes de madeira em uma 

das paredes, que começam a se mover. A 

porta de entrada  

 

 se fecha e ouve-se um grito, a porta de saída 

abre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sala 5 – “Retratos” 

Exposição de retratos (os mesmos de Dorian 

Gray). Os olhos dos rostos pintados se movem 

e observam os visitantes. A porta de entrada 

fecha, ouve-se a voz de Mina chamando a 

Vanessa e pedindo ajuda, ouve-se gritos. A 

porta de saída abre. 

 

 

Sala 6 – “Seu futuro está em minhas mãos” No centro da sala há uma mesa com cartas 

de tarô. As portas de entrada se fecham. 
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Ouve-se Vanessa recebendo os espíritos, 

gritos e falas com dialeto desconhecido. 

A mesa e as cartas se movem. Grito de 

mulher, a porta de saída abre. 

Sala 7 – “Dr. Victor Frankenstein” 

No centro da sala há um ator deitado com 

olhos fechados, numa mesa de e maquiado 

como o monstro (primogênito) do Dr. Victor 

Frankenstein, nas paredes textos contam 

brevemente a história e curiosidades do 

romance de Mary Shelley. As portas se 

fecham e as luzes piscam. Sons de chuva e 

trovão e a sala fica completamente escura. 

Quando as luzes acendem novamente, o 

monstro se levanta e tenta se comunicar com 

as pessoas (ele não sabe falar). Após isso, a 

porta de saída abre. 

 

 

Sala 8 – “É melhor você começar a rezar” 

Uma atriz semelhante a Eva Green, vestida de 

preto está ajoelhada de frente para uma 

parede que tem uma cruz de madeira 

pendurada. Ela está rezando em cochicho. A 

porta se fecha abruptamente, projeções de 

escorpiões e aranha descem pela parede, a 

cruz se move rapidamente de um lado para 

outro. Sangue escorre pela parede e a atriz se 

contorce para trás falando uma língua 

estranha. A porta de saída abre. 

 

Sala 9 – “Aproxime-se” 

Quadros com os rostos dos atores da série na 

parede, com um QR Code, que através da tela 

do smartphone faz o ator no começar a contar 

uma breve sinopse sobre o seu personagem e, 

ao final, dizem o nome e o dia de lançamento 

da nova temporada da série.  
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Sala 10 – “Loja” 

Uma lojinha com produtos da a série Penny 

Dreadful: cartazes, camisetas, canecas etc. 

 

Ação Digital 

QR Code (o mesmo do final da exposição). 



931 

 

 

  



932 

 

CAOA CHERY: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NA JOINT 
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Orientador: Professor Doutor Roberto Gondo 

 

 

 

RESUMO 

 

Este  trabalho visa  apresentar  a união de  duas marcas do  setor automotivo, respeitando  

as diretrizes de cada tópico solicitado na aula de Inteligência Competitiva, o que inclui redigir 

como   ocorreu   tal   fusão   entre   marcas,   apresentar   dados   do   segmento,   analisar   

as perspectivas e potencialidades de ambas as marcas no mercado do ponto de vista da 

fusão partindo  da  CAOA.  O  Grupo  CAOA,  montadora  de  muitos  produtos  da  marca  

Hyundai, declarou  sociedade  com  a  Cherry,  empresa  chinesa  que  possui  pequeníssima  

parcela  de mercado do setor, com o intuito de revolucionar e aumentar sua produção e 

operação com produtos  diversificados  que  possam  elevar  sua  participação  de  mercado  

atual,  sendo dependente  apenas  de  si  mesma.   A  parceria  foi  oficializada  no  Brasil  no  

ano  de  2017, formando agora a marca CAOA Chery que se apresenta como uma empresa 

100% nacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CAOA; Cherry; fusão; perspectiva; potencialidades. 

 

 

 

Introdução 

 

O Grupo CAOA surgiu em 1979 quando o fundador da empresa, Dr. Carlos Alberto de  

Oliveira  Andrade,  comprou  um  Ford  Landau  na  concessionária  de  Campina  Grande 

(PB),  mas  a  concessionária  faliu  antes  de  entregar  o  veículo  e  como  compensação  

pelo carro não entregue, Carlos ficou com a concessionária. Nesse intermédio fundou a 

CAOA, que se tornou a maior revendedora Ford do Brasil em menos de 6 anos. 

Em  1992,  tornou-se  a  importadora  oficial  da  Renault  no  Brasil,  que  até  então  

era algo proibido e, em menos de 3 anos, a Renault se tornou a marca número 1 em vendas 

no segmento de importados, e a 5º no mercado em geral. 
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Como a tecnologia japonesa começou a entrar no Brasil em 1998, a CAOA passou a 

representar a fabricante japonesa Subaru no país. Com o grupo assumindo a representação, 

as vendas triplicaram em menos de um ano. 

Também  através  da  representação  da  CAOA,  Hyundai  liderou  o  mercado  de 

importados com o modelo Tucson, mesma marca que já havia sido representada no Brasil 

por dois outros distribuidores, sem sucesso em ambos, porque, de acordo com Rusmussen, 

Uwe Waldemar “Os riscos econômicos, sociais e políticos são realmente variáveis e difíceis 

de se analisar no âmbito brasileiro e de quase todos os países em desenvolvimento” (1989, 

p.32). 

 

Em  2006,  CAOA  continuou  sendo  a  maior  revendedora  Ford  de  toda  a  América 

Latina, além de ser importadora e distribuidora exclusiva das marcas Subaru e Hyundai em 

todo o território nacional. A primeira fábrica da Hyundai no Brasil, a CAOA Montadora de 

Veículos Hyundai, foi inaugurada no ano seguinte. O empreendimento de R$1,2 bilhão foi 

construído  com  recursos  próprios  e  rendeu  ao  Dr.  Carlos  Alberto  de  Oliveira  Andrade  

o título de ‘Empreendedor do Ano na Indústria’, pela Revista IstoÉ Dinheiro. 

Com  o  programa  de  reaproveitamento  de  resíduos  da  produção  dos  veículos  e  

a participação do reflorestamento da região Centro-Oeste, a fábrica foi reconhecida como a 

“Empresa do Bem”, pela revista IstoÉ Dinheiro em 2010. E durante três anos seguidos, a 

“Mais Admirada”, pela Carta Capital. 

Nesse  mesmo  período,  a  marca  conquistou  da  matriz  sul-coreana  Hyundai  Motor 

Company o título de ‘Distribuidor do Ano’ entre os 179 distribuidores Hyundai de todo o 

planeta. Foi a primeira vez que este prêmio foi dado a um distribuidor fora da Europa. 

Antonio Maciel Neto assumiu a presidência da empresa em 2013, enquanto Carlos 

Alberto de Oliveira Andrade passou a ocupar a presidência do conselho de administração do 

grupo. 

A CAOA anunciou oficialmente sua parceria com a Chery no Brasil no ano de 2017, 

formando agora a CAOA Chery. Isto segue o pensamento de Rusmussen, Uwe Waldemar, 

que afirma que: 

 

As  técnicas  de  aquisição  empresarial  são  cada  vez  mais  utilizadas 

pelos planejadores, tanto no âmbito doméstico, como no âmbito da 

expansão dos mercados internacionais, primordialmente para evitar 
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os  riscos  ponderados  e,  naturalmente,  para  reduzir  o  

investimento de capital de risco em projetos demorados. (1989, 

p.34) 

 

Com isso, a marca se apresenta como uma empresa 100% nacional, com 50% da sociedade 

brasileira e 50% chinesa.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  NOSSA HISTÓRIA. Disponível em: <https://caoa.com.br/historia>. Acesso em: 12/08/2018.



935 

 

 

 

Metodologia 

 

A metodologia aplicada a este artigo explicativo foi feita através de levantamentos 

bibliográficos, pesquisa em sites confiáveis e contato direto com a agência de publicidade 

responsável pela conta digital da CAOA (Z+ Comunicação). O que nos permitiram avaliar 

dados mercadológicos e as intenções em relação as duas marcas apresentadas na fusão. 

Como  principais  referências  bibliográficas,  o  grupo  utilizou  das  seguintes  obras: 

Aquisições, Fusões & Incorporações Empresariais de Rasmussen, U. W; Marketing 3.0: As 

forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano de KOTLER, Philip; 

KARTAJAYA,  Hermawan;  e  SETIAWAN,  Iwan;  Competição:  estratégias  competitivas 

essenciais de PORTER, Michael. 

Além  dos  jornais  e  sites  governamentais,  o  contato  com  a  agência  foi  através  

de 

 

Vitor Paulin, Diretor de atendimento digital (CAOA). 

 

Todas  as  bases  de  consulta  tiveram  como  objetivo  explicar  os  reais  motivos  e 

intenção por trás da aquisição dos diretos (51%) por parte da CAOA em relação a Cherry. 

 

 

Segmento e Situação estrutural 

 

O  setor  automotivo  tem  importante  participação  na  estrutura  industrial  mundial, 

representando  cerca  de  22%  do  PIB  industrial  brasileiro.  Além  disso,  tem  importante 

impacto sobre o nível de atividade da indústria de transformação, sendo que o crescimento 

da  produção  automotiva  pode  impulsionar  o  crescimento  de  vários  outros  setores  da 

indústria. 

Na maior parte dos casos, as empresas desse setor são transnacionais, operando em 

escala  global  ou  no  atendimento  de  regiões  geográficas  específicas  que  produzem  os 

mesmos tipos de veículos. Em 2016, a produção mundial do setor automotivo foi de 72,1 

milhões de veículos, dos quais 1,77 milhões foram produzidos no Brasil. Isso o classifica como 
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o 10º maior produtor mundial de automóveis. Em relação ao tamanho do mercado, neste 

mesmo ano o Brasil se posicionou como o 8° maior mercado, comercializando 2,05 milhões 

de veículos.2 

Assim como nas demais indústrias, a necessidade de se reinventar é uma constante 

 

na  automotiva,  além  de  ser  um  dos  segmentos  mais  competitivos  no  mundo.  
Portanto,  é 

 

 

 

2  Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Setor Automotivo. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/setor-automotivo>. Acesso em: 

23/05/2018.
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necessário  que  as  mesmas  acompanhem  às  mudanças  que  ocorrem  no  setor  e  

adaptar  as estratégias de marketing e vendas. 

O  marketing  não  deve  mais  ser  considerado  apenas  sinônimo  

de vendas  e/ou  de  uma  ferramenta  para  gerar  demanda.  Deve,  

agora, ser   considerado   a   principal   esperança   de   uma   empresa   

para recuperar a confiança do consumidor. (KOTLER, p. 51) 

 

 

No cenário atual, a expansão das economias emergentes abriu um novo universo de 

oportunidades   para   montadoras   e   fabricantes  de   autopeças.   Contudo,   também   

gerou importantes  desafios  para  gerenciar  preços  em  âmbito  global;  executar  

estratégias  de crescimento sustentável através de fusões, aquisições e alianças; gerenciar 

possíveis riscos na rede de suprimentos; otimizar a logística; e proteger a propriedade 

intelectual. 

A  indústria  automotiva  brasileira  é  reconhecida  por  sua  capacidade  de  inovação, 

especialmente   no   desenvolvimento   e   na   fabricação   de   veículos   compactos   e   flex 

(multicombustíveis). Porém precisa aprimorar a sua produtividade para ficar entre os líderes 

mundiais do mercado. 3 

 

O  desempenho  de  qualquer  empresa  num  determinado  ramo  de 

atividade  é  divisível  em  duas  partes:  a  primeira  é  atribuível  ao 

desempenho médio de todos os concorrentes do setor, e a segunda 

decorre  do  desempenho  relativo  da  empresa  no  setor,  acima  ou 

abaixo da média. (PORTER, p. 9) 

 

 

Desde  o  início  de  2018,  o  mercado  automotivo  tem  crescido  mês  a  mês,  com 

chances  de  bater  o  recorde  de  vendas  ainda  no  primeiro  semestre,  devido  ao  balanço  

da primeira  quinzena  de  maio,  com  total  de  107  mil  unidades  emplacadas,  o  que  

indica  a média de negócios por dia útil na faixa de 10,7 mil veículos, 7% a mais do que a 

registrado no mesmo período de abril, o melhor mês do ano até então. 

As  montadoras  esperam  fechar  2018  com  alta  de  13,2%  na  produção,  com  

pouco mais de 3 milhões de veículos. As vendas no Brasil devem crescer 11,7%, para 2,5 
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milhões, e, de acordo com as projeções da Anfavea, as exportações baterão um novo 

recorde, com 

800 mil unidades no total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PWC Brasil. Setor Automotivo. Disponível em: 

<https://www.pwc.com.br/pt/setores- atividade/automotivo.html>. Acesso 

em: 23/05/2018.
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Dificuldades Organizacionais 

 

O  principal  desafio  da  CAOA  é  conquistar  tanto  o  público,  quanto  o  mercado, 

porém   “qualquer   decisão   que   resulte   na   expansão   da   base   operacional   de   um 

empreendimento  sempre  altera  a  estrutura  comportamental  e  a  expressão  cultural  da 

empresa” (Rusmussen, Uwe Waldemar, 1989, p.35). 

Além disso, o negócio da se restringe aos contratos com a Hyundai, colocando-a em 

risco, uma vez que podem ou não ser renovados. O que ressalta as afirmações de PORTER 

de que as empresas devem sempre procurar “fornecedores ou compradores que disponham 

do menor poder de afetá-la de forma negativa”. (1999, p. 37) 

Fora isso, deve ser ressaltado que faz mais de um ano que nenhum carro da CAOA 

possui  Facelift  (mudanças  de  estilo  feitas  no  processo  de  produção  de  um  carro).  O  

que deprecia  sua  imagem,  sendo  que  existe  um  grande  número  de  concorrentes  no  

mercado nacional e internacional investindo nessa estratégia. 

Outra fraqueza da CAOA é a sua dependência de terceiros para engajar suas redes 

sociais e a maioria de suas campanhas são off-line, sendo que o marketing digital é uma das 

maiores tendências nesse mercado. Por fim, “A marca está vulnerável as principais forças 

que   governam   o   setor:   a   ameaça   de   novos   entrantes;   o   poder   de   negociação   

dos fornecedores e clientes; e a ameaça de produtos ou serviços substitutos.” (PORTER, 

1999, p. 28) que fazem com que seja necessário se comunicar precisamente através dos 

diversos devices para se ter uma maior conectividade com seu público-alvo. 

 

Potencialidades Mercadológicas 

 

 

Com  a  aquisição  da  Chery,  a  montadora  pode  aumentar  sua  participação  de 

mercado, que hoje é de 3%, em relação as suas principais concorrentes (Kia 2,23% e Honda 

3,57%). Além disso, as instalações de Jacareí (fábrica da Chery) fazem com que a CAOA 

 

aumente sua produção em até 150 mil veículos por ano. 
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Pensando  na  Chery,  ela  entrará  com  as plataformas e  os produtos já  vendidos 

em outros países, com desenhos inspirados em modelos europeus e farta lista de 

equipamentos. 

Integração  empresa-canal  é  particularmente  importante  nos  

casos em   que   os   canais   estão   se   tornando   um   elo   cada   vez   

mais importante na cadeia de valores,  a ponto de, hoje, muitos 

canais e empresas  concorrem  pela  lealdade  e  propriedade  do  

consumidor. (KOTLER, 2010, p. 110)
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Até  o  final  do  ano,  serão  três  novos  modelos  produzidos  no  Brasil,  segundo  

um artigo publicado no Auto Esporte.4  Com isso, a união abrirá um leque maior de produtos 

a serem oferecidos para o consumido. Além de ganhar visibilidade no mercado. 

Nos  próximos  5  anos,  a  CAOA  Chery  promete  investir  US$  2  bilhões  no  Brasil. 

Esse  valor  pode  incluir  um  centro  de  Pesquisa  e  Desenvolvimento  para  criar  carros 

totalmente voltados para o gosto do brasileiro, segundo Anning Chen, presidente mundial 

da Chery. Gerando assim maior visibilidade para ambas as marcas. 

Através  dessa  fusão,  a  Chery  adquiri  a  cobertura  nacional  de  concessionárias  

da CAOA,  além  da  melhoria  no  serviço  de  pós-venda  (a Hyundai  CAOA  liderou  a  última 

pesquisa da  J.D  Power  neste  quesito).  Por  fim,  o  nome  da  CAOA  colocará  força  na 

publicidade para tornar os seus produtos mais conhecidos, o que é reforçado na afirmação 

de PORTER de que “a localização afeta a vantagem competitiva através da influência sobre 

a produtividade e, em especial, sobre o crescimento da produtividade” (1999, p. 221). 

 

Perspectivas e Limitações 

 

No  dia  27 de abril,  a CAOA  ganhou a  liminar, onde  a  mesma  manterá  o contrato 

com a Hyundai, que foi ameaçado de desfecho sem critérios plausíveis.5  Podemos ter como 

hipótese,  a  compra  de  51%  da  Chery  no  Brasil  pela  CAOA,  mais  conhecida  no  atual 

momento como CAOA Chery. Chery é uma marca chinesa, com foco principal no apelo ao 

preço, sendo conhecida pelo seu baixo custo. Seu acabamento à primeira vista agrada, mas 

com  um  olhar  aprofundado  nota-se  as  imperfeições,  conseguindo  atingir  as  

necessidades principais do consumidor. Segundo a Automotive Business, no ano de 2016 a 

Chery teve uma  queda  de  60%  nas  vendas  e  só  perdeu  mercado  a  partir  de  então.  A  

montadora  se apresenta com um volume baixo, cerca de 30 carros por dia e soma pouco 

mais de 3 mil emplacamentos. 

Com a compra de mais da metade da operação da Chery, o objetivo é conquistar 5% 

do mercado local até 2022, aumentar o pós-venda, tornando a Chery a mais conhecida pelos 

brasileiros,   investindo   em   campanhas   de   marketing   e   expandindo   o   número   de 
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concessionárias de 25 para 55, com cinco concessionarias carregando o nome da Chery. 

 

 

4  AGUIAR, Gabriel. CAOA CHERY CONFIRMA TIGGO 5X, TIGGO 7 E ARRIZO 5 NACIONAIS. Disponível 

em: https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/04/caoa-chery-confirma-tiggo-

5x- tiggo-7-e-arrizo-5-nacionais.html . Acesso em: 11/08/2018. 

5  PAIXĀO, André. Caoa vai à Justiça para manter contrato com a Hyundai. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/carros/noticia/caoa-vai-a-justica-para-manter-contrato-com-a-

hyundai.ghtml>. Acesso em: 11/08/2018.
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A  empresa  se  apresenta  com  planos  ousados,  promete  investir  R$  2  bilhões  

nos próximos anos e aumentar a participação de mercado de 0,1% obtido em 2017 para 

0,6% já em 2018 e 2% em 2020. 

 

Atual Posicionamento 

 

 

Mesmo  com  o  mercado  recessivo,  o  desejo  de  adquirir  veículos  novos  de  fábrica 

está  cada  vez  mais  distante.  O  segmento  de  franquias  para  carros  seminovos  e  usados, 

segundo  a  ABF  (Associação  Brasileira  de  Franchising)  teve  aumento  de  desempenho  

em 

3,8% no primeiro trimestre do ano. 6 

 

Outra  pesquisa  (Fenauto  - Federação  Nacional das Associações dos Revendedores 

de Veículos Automotores) indica que somente no  ano passado, houve um crescimento de 

6,5%  de  negociações  de  veículos  seminovos  e  usados.  Com  os  números  extremamente 

positivos,  mostra  que  em  pouco  tempo  a  linha  de  concessionárias focadas em  

seminovos CAOA será uma fonte de renda interessantes e que pode gerar novos 

investimentos. 

Com o preço da gasolina batendo números nunca visto, o estudo da Revista Exame, 

prevê  crescimento  de  35%  ao  ano  para  veículos  elétricos  até  2025.  A  China  lidera  a 

produção global de veículos elétricos, respondendo por 50% da produção mundial em 2017, 

seguida pela Europa com 21%, os Estados Unidos com 17%, o Japão com 8% e a Coréia do 

Sul com 3%. 

Segundo ao Renavam a primeira quinzena de maio deste ano foi a que teve o melhor 

desempenho de vendas (automóveis, comerciais leves, caminhões e chassis de ônibus) do 

ano  para  o  período.  O  presidente  da  Anfavea  (Associação  Nacional  dos.  Fabricantes  

de Veículos   Automotores),   Antônio   Megale,   anunciou   durante   o   Congresso   AutoData 

Perspectivas  2018,  que  a  previsão  para  o  ano  de  2018  é  três  milhões  de  unidades 

comercializadas (300 mil veículos a mais do que a projeção realizada para o ano de 2017). 
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Esses números apontam alta de 7,3% em relação ao ano de 2017.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Segmento automotive cresce e franquia de serviços é opção segura para investor. Disponível em: < 

https://www.portaldofranchising.com.br/noticias/segmento-automotivo-cresce/>. Acesso em: 

12/08/2018. 

7  Redação, com Reuters. GM quer liderar mercado de veículos elétricos no Mercosul. Disponível em: 

<https://forbes.uol.com.br/colunas/2017/10/google-revela-anuncios-patrocinados-por-russos-no-

youtube-e-no- gmail/>. Acesso em 12/08/2018.
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No  último  bimestre  de  2017  a  CAOA  anunciou  a  compra  da  importadora  de 

veículos Chery,8  maior exportadora de veículos chineses com propósito de criar uma nova 

montadora  100%  nacional.  O  investimento  na  nova  marca  CAOA  Chery  de  até  US$  2 

bilhões ao longo dos próximos 5 anos, com recursos próprios. 

Em  abril  de  2018  a  CAOA  renovou  sua  identidade  visual,  alguns jornais indicam 

que  esse  fenômeno  seria  para  marcar  a  nova  fase  que  a  montadora  vive,  a  aquisição  

da Chery é um dos marcos que mostra esses novos ares. A primeira identidade visual da 

marca foi  desenvolvida  próximo  aos  anos  90  e  desde  então  não  houve  nenhuma  

mudança significativa.9  Isso vai de encontro com o pensamento de KOTLER em relação a 

inovações, 

onde ele afirma que: 

 

Boa  parte  das  inovações  são  triviais  e  incrementais,  dependendo 

mais da acumulação de pequenos insights e melhorias do que de um 

único       e       grande       avanço       tecnológico       revolucionário. 

Frequentemente,  envolvem  ideias  que  nem  mesmo  são  “novas”  

- ideias que ja circulavam por aí, mas que nunca foram adotadas com 

vigor. (2010, p. 175) 

 

A   Z+,   agencia   de  comunicação   detentora  das   contas   CAOA   Digital,   CAOA 

Hyundai, CAOA Importados e CAOA Seminovos disponibilizou algumas pesquisas para o 

complemento  do trabalho acadêmico  em questão. Em parceria  com o grupo  MindMiners, 

realizaram uma série de pesquisas no público alvo para saber como está o Share Of Mind da 

montadora  em  relação  ao  seu  público  alvo.  A  pesquisa  foi  realizada  com  homens  e 

mulheres, acima de 35 anos ocupantes das classes sociais AB. 

A CAOA é a marca de concessionarias com maior awareness entre os entrevistados 

(20%) e em segundo lugar vem a Italiana (7%). Ao serem questionados sobre quais marcas 

de automóveis podem ser conectadas a CAOA em primeiro lugar vem Hyundai (53%) e em 

segundo Ford (18%)-  a Subaru foi lembrada apenas por 2% dos entrevistados. 

Através da pesquisa pode-se perceber que a CAOA está bem posicionada na mente 

de seus consumidores e de todas as marcas trabalhadas a Hyundai é que mais se destaca. O 
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desconhecimento  do  seu  relacionamento  com  a  marca  Subaru  é  um  dos  problemas  

em 

questão que podem ser prejudiciais ao seu share atual. 

 

 

8 RODRIGUEZ, Henrique. CAOA compra a operação brasileira da Chery. Disponível em: 

<https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/caoa-compra-a-operacao-brasileira-da-chery/>. Acesso 

em: 

12/08/2018. 

9  Redação Na Boléia. CAOA ANUNCIA SUA NOVA IDENTIDADE VISUAL E MODERNIZA 
COMUNICAÇÃO. Disponível em: <http://naboleia.com.br/caoa-anuncia-sua-nova-identidade-
visual-e- moderniza-comunicacao/>. Acesso em: 12/08/2018.
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Todos  os  sucessos  das  marcas  associadas  a  CAOA  refletem  diretamente  na  sua 

imagem,  assim  como  os pontos negativos, reforçando  o  pensamento  de  KOTLER de  que 

“em  alguns  casos,  os  parceiros  de  canal  são  considerados  mais  importantes  do  que  

os fabricantes” (2010, p. 109). Após analisar algumas peças publicitárias, percebe-se que nas 

marcas  divulgam  constantemente  suas  conquistas,  o  prêmio  JD  Power  conquistado  

pela Hyundai   CAOA   que   apresenta   o   índice   de   satisfação   geral   com   o   pós-venda   

na concessionária.   A  Ford,  em  2018  teve  dois  modelos  dentro  do  prêmio  Os  Melhores  

de 

2018, pelo Jornal do Carro: a Ranger como Melhor Picape Média e o Fusion como Melhor 

 

Sedã Grande. A Revista AutoEsporte classificou a nova EcoSport como o Motor do Ano 

2018. Já a marca menos relacionada pelos consumidores, a Subaru, obteve um único prêmio 

no  Brasil  em  2017, com  o Forester XT eleita pelo  terceiro ano  consecutivo  a  Compra do 

Ano  na  categoria  SUV  Médio  pela  revista  Motor  Show;  Forester  Sport  fica  em  segundo 

lugar. 

 

A Hyundai CAOA realizou em 2018 algumas ativações referentes a Copa do Mundo 

FIFA,  como  patrocinadora  oficial  da  seleção  brasileira  de  futebol  a  montadora  criou  a 

Promoção  Copa  Premiada,  com  o  objetivo  de  promover  o Test  Drive  nos modelos:  New 

Tucson, Ix35 e Elantra, os participantes concorrem a uma viagem para ver um jogo da copa 

na Rússia e até mesmo um Ix35 0km.10 

 

Considerações Finais 

 

Baseado  em  todos  os  cenários  e  em  todos  os  tópicos  analisados  pelo  grupo, 

apresenta-se  os seguintes pontos:  pós-venda,  possível  aumento  de  share  e  trabalhar o  

seu relacionamento com o cliente de modo awareness. 

Tendo em vista que o pós-venda é o ponto mais importante da CAOA, expandir para 

os clientes da  Chery torna-se uma atividade atraente e que aumente a fidelização de  seus 

consumidores. 
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Com  essa  aquisição,  a  CAOA  busca  reconquistar  a  fatia  de  mercado  de  que  era 

detentora, com o objetivo de estender seu portfolio e atingir diferentes públicos. No cenário 

anterior, a Hyundai CAOA possuía o Tucson, que atingia um público e sua percepção de valor 

fez com que seu público mudasse. O Tiggo 2, tem o propósito de tomar conta desse 

público que antes era atendido pela Tucson. 

 

10  Hyundai Motor Brasil começa o "esquenta" para a Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. 

Disponível em: 

<https://www.hyundai.com.br/blog/hyundai-motor-brasil-come-a-o-esquenta-para-a-copa-do-

mundo-da-fifa- r-ssia-2018.html>. Acesso em: 12/08/2018.
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Apesar  da  Chery  ter  uma  identidade  fixada  na  mente  dos  consumidores,  essa 

identidade não é tão bem vista no mercado brasileiro (KOTLER, 2010, p. 41). Portanto, a 

melhor  forma  de  posicioná-la,  é  criar  um  bom  vínculo  com  seus  clientes  através  de 

comunicações como as redes sociais, ativações em ponto de venda, mídias offline e digitais, 

de  maneira  que  conecte  o  seu  público-alvo  com  a  marca,  seja  para  que  conheçam  

seus produtos ou tornem-se clientes. 
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RESUMO 
 Este estudo teve como foco a empresa Pegeout – Citroen do Brasil Automóveis LTDA, 

em especial seu veículo Citroen C3. A análise objetivou identificar o estágio da marca e os 

problemas mercadológicos relacionados à sua performance de vendas. Além do diagnóstico, o 

estudo propôs ainda uma série de ações voltadas ao incremento de vendas do modelo. Pretende-

se, com o plano de ações, que as vendas cresçam 8% até 2020, atingindo um total de 246.624 

por ano. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Citroën C3, Marketing, Carros, Planejamento, Peugeot.  

 

 
Mercado automobilístico brasileiro 
 No Brasil o mercado automotivo representa 22% do PIB industrial e de 4,0% no PIB total, tem 

no total contabilizando empregos diretos e indiretos um total de 1,3 milhão de pessoas, o Brasil é 

considerado mundialmente no rank como o 10° pais o qual mais produz e o 8° maior pais que 

comercializa carros e é um setor de alto grau de investimento no pais, no período entre 1994 e 2012 

teve mais de U$ 68,0 bilhões investidos. O mercado automotivo brasileiro colheu frutos em 2017, 

com 2.172.235 veículos novos emplacados. Houve um aumento de 9,36% desde 2016, segundo 

dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Em 2016, 

foram 1.986.362 no total de veículos emplacados – considerado um número baixo, portanto o mercado 

veio melhorando, porém não é considerado um cenário aprazível.  

 

Groupe PSA 
O Groupe PSA tem como objetivo mundial ser a montadora de veículos mais eficiente 

dos cliente, com sua sede brasileira localizada na cidade do Rio de Janeiro.Foi o primeiro a 

lançar, no início de 2001, a produção quase simultânea de um modelo de cada marca: o 

Citroën Xsara Picasso e o Peugeot 206. A flexibilidade das linhas de montagem possibilita a 

fabricação de diferentes veículos das duas marcas, atualmente, o Polo Industrial Brasil fabrica 

os modelos: Peugeot 208 e 2008. 

Segue abaixo foto dos modelos: 

 

 
      Peugeot 208                                                                        Peugeot 2008 

mailto:brunobianco@hotmail.com
mailto:caioluizfinco98@gmail.com
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O Produto 
O Citroën C3, alvo desse estudo, tem como principais características ser o carro de 

menor custo de reparabilidade entre todos os modelos, o que reduz os custos pós aquisição e de 

seguro. 

Por ser da categoria Premium, o C3 apresenta versão de entrada mais luxuosa que os 

concorrentes, apesar de ser um dos modelos mais econômicos da América Latina (conforme 

atesta o INMETRO). 

Informações técnicas 
  Número de Cilindros 3.4, número de válvulas 12.16, cilindrada 1200 cm3, alimentação, 

injeção eletrônica MPI, consumo energético: 1,53 MJ/km potência máxima à 5750 rpm: 

Gasolina - 84 cv, álcool: 90 cv.  
 

Principais concorrentes:   
Pegeout 208 

Hyndai HB20 

Toyota Ethios   

Honda Fit  

Ford Fiesta 

Fiat Punto  

Volkswagen 

Gol/Voyage  

Chevrolet Onyx. 

 

Preço           
 Atualmente o Citroën C3 2018 manual custa R$ 44.990,00 e o Citroën C3 2018 

automático custa R$ 53.990,00, o que pode ser considerado um preço alto para a categoria.  

Consumidor                                                                                                                              

 Os atuais consumidores do modelo C3 são homens e mulheres entre 30 e 40 anos, que 

já tem renda própria e possuem capacidade de comprar um carro. Esses consumidores possuem 

recursos financeiros suficientes para comprar produtos de marcas sem depender apenas de 

empréstimos para consumir e, geralmente, pagam suas contas com cartões de crédito gold, 

platinum, black ou similares, essa maior facilidade se deve ao fato de sentirem muito menos a 

inflação, a alta dos juros e o desemprego, as pessoas as quais se encontram nas classes A, são 

aquelas cuja renda familiar está acima de R$ 13 mil por mês, e B, que ganham entre R$ 4 mil e 

R$ 11 mil mensais, o publico busca por opções sofisticadas de automóveis, principalmente pelo 

fato do C3 ser um carro caro comparado com seus concorrentes, buscam por vantagens 

econômicas e conforto  

Curva CVP                                                                                                                          
  Mesmo o produto tendo sido inserido a alguns anos no mercado, quando o mesmo 

atingiu a maturidade, houve um reciclo da marca C3. Com o reciclo, foram inseridas novas 

tecnologias e assim, o carro está no período de reintrodução. 

Matriz BCG                                                                                                                
  Na análise da matriz BCG, o Citroën C3 se encontra no quadrante de produto abacaxi, 

já que é um produto com bastante investimento, mas segundo dados da Fenabrave não tem uma 

participação tão grande do mercado, sendo classificado no rank dos emplacamentos acumulados 

até Abril/2018 como 47° dos 50 carros analisados e se encontra em um mercado de baixo 

crescimento como dito anteriormente. 
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Análise das 5 forças de Porter 

Para Torres et al (2015), uma análise por meio do modelo das cinco forças de Porter é capaz de 

mostrar o grau de atratividade de um setor da economia, assim como a competitividade de uma 

empresa que nele atua. Para o caso do modelo C3, temos a seguinte interpretação das forças: 

Rivalidade entre concorrentes: Há uma alta rivalidade nessa categoria de mercado, devido ao 

grande número de concorrentes setoriais. Além disso a marca Citroën compete com diversos 

concorrentes de marca, como a Hyundai, Toyota, Honda, os quais atendem um público 

compatível e oferecem produtos da mesma faixa de preço. Além das diversas marcas 

concorrentes, o Citroën C3 compete diretamente com o Peugeot 208. Devido ao mercado estar 

enfrentando dificuldades nos últimos anos, voltando a crescer bem pouco apenas em 2017, a 

disputa para conquistar a clientela do concorrente fica ainda mais acirrada. Os investimentos 

para a propaganda no setor automobilísticos são relativamente altos, deixando a categoria em 

sétimo lugar no ranking de maiores anunciantes do Brasil em 2017. 

Ameaça de novos entrantes: A ameaça de novos entrantes que a marca Citroën sofre são 

baixíssimas, pois o produto não tem muita diferenciação de marca para marca, os controles dos 

canais de distribuição são altíssimos, além do capital que é necessário para a fabricação de 

automóveis e a montagem de lojas serem muito grande, portanto não chega a ser um problema 

para marca. 

Poder de barganha dos fornecedores: é analisada como baixa devido à grande concentração e 

multiplicidade de fornecedores, assim como a alta disponibilidade de serviços substitutos. A 

ameaça dos fornecedores conseguirem subir um nível na cadeia e poderem ter a sua própria 

fábrica de automóveis também é pequena por ser uma confecção complicada e trabalhosa, com 

várias etapas e que demanda um grande investimento e maquinário. 

Poder de barganha dos consumidores: O poder de barganha na hora da compra dos clientes é 

baixo devido à grande importância da matéria prima para a qualidade do produto, 

principalmente por ser um produto de grande utilização e durabilidade, somado o volume baixo 

na hora da compra (uma unidade) e a remota possibilidade de relacionamento direto entre o 

comprador e o fornecedor. 

Ameaça de produtos substitutos: A categoria sofre, por ter muitos concorrentes setoriais, ou 

seja, independente da marca que produz o automóvel, uma ameaça alta de produtos substitutos 
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por parte de meios de locomoção públicos e motocicletas, que são muito mais baratos e em sua 

maioria mais rápidos. O crescente uso das linhas de metrô, por exemplo, pode ser considerada 

uma ameaça porquê o custo benefício é grande e tem uma lucratividade alta. 

Matriz PFOA 

 

 
 
 Forças: Produz cerca de 1.5 milhões de veículos em um ano, mais de 14000 empregados 

ao redor do mundo, ganhou o prêmio de Carro Europeu do Ano várias vezes, dominou o World 

Rally Championship, tem um forte legado (foi fundada em 1919, primeira francesa, segunda 

europeia), bom design em termos de criatividade e tecnologia, introdução de veículos híbridos 

e elétricos. 

 Fraquezas: O produto analisado tem alto custo de compra comparado com seus 

concorrentes, não foram bem sucedidos com carros de luxo em comparação à concorrência não 

foram capazes de traduzir o sucesso em carros que atraíssem as massas WRC, a marca não tem 

sido capaz de impactar fora da Europa, especialmente em economias de rápido crescimento, sua 

incapacidade de se beneficiar de economias de escala e escopo através de seu tamanho, 

dificilmente presente em qualquer outro grande mercado, dependente dos mercados do oeste e 

leste europeu e américa do sul, desenvolvimento de sua capacidade em volume e variedade 

limitados através de acordos e especializados com seus concorrentes. 

 Oportunidades: Podem explorar mercados emergentes da Ásia, China e África.  A 

Citroën pode colaborar com produtos Peugeot, como a aliança Nissan-Renault, que pode dar 

força ao portfólio, tendência ambientalista crescente, atualizar parcerias para reduzir custo de 

produção, mas também procurar desenvolvimento, estabelecer parcerias para entrar em novos 

mercados. 

 Ameaças: Aumento da mudança de combustíveis tradicionais para carros híbridos e 

elétricos, outros players japoneses e players coreanos estabeleceram-se com muita firmeza, a 

marca não é tão bem conhecida no mundo (ponto fraco), aumento de competidores, players 

japoneses e Coreanos bem estabelecidos em mercados emergentes. 
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Sustentabilidade e alto custo-benefício 
 Diante da escassez de determinados recursos naturais e da crescente desigualdade social, 

o tema da sustentabilidade tem ganhado maior destaque na agenda dos consumidores. Conforme 

o Relatório Nosso Futuro Comum, proposto pela CMMAD, Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento da ONU, define-se desenvolvimento sustentável como aquele 

capaz de promover o desenvolvimento da atual geração sem comprometer as possibilidades de 

desenvolvimento das futuras gerações. 

O Citroën C3 atende aos critérios de sustentabilidade, uma vez que a proposta de valor para o 

veículo é gastar pouco combustível por quilômetro rodado, consequentemente sendo 

financeiramente econômico e mais adequado a essa tendência de não poluir o meio ambiente, 

além de ser o carro ideal para cidade por ser também pequeno. 

 

Diagnóstico 

 

Problema 
 O produto demonstra ter boas características e força para brigar pelo seu lugar no 

mercado, porém não há comunicação no Brasil sobre o Citroën C3, em especial falando sobre 

o seu diferencial: o carro mais econômico de sua categoria. Tem uma fraqueza significativa no 

fato de ser um dos modelos mais caros da categoria. 

 

Solução apresentada 
 Realizar divulgação sobre o diferencial do carro, atingindo seu público alvo. Criar 

versões mais básicas do carro, tornando-o mais barato. Realizar promoções para que os 

consumidores possam obter o veículo com preço mais acessível e condições mais atraentes. 
  

Plano de Ações  

 

Mix de Marketing  

 Produto: O C3 é um bem tangível e está na fase de introdução pós- reciclo. É um novo 

produto em um mercado já existente, portanto precisa se desenvolver e diversificar, colocaremos 

opções do mesmo produto, de maneira a torna-lo mais acessível. As estratégias devem ser 

focadas na divulgação para garantir o conhecimento desse produto aos clientes potenciais. 

Informações sobre os diferenciais do carro serão bem dispostas e explicadas como forma de 

convencimento. O carro poderá ser avaliado pessoalmente em Test Drive para tentar ao máximo 

criar uma experiencia com o cliente, a fim de fideliza-lo para futuramente ele optar pelo produto 

mesmo sendo caro, mas preferindo-o por sua qualidade, seu custo-benefício e sua proposta de 

valor por ajudar o meio ambiente. O produto será exposto e divulgado como carro ecológico, 

objetivando consolidar a marca como consciente sobre o meio ambiente. 

 Preço: A marca se posicionara como carro popular, com o objetivo de conquistar 

consumidores que desejam ter um carro bom com ótimo custo-benefício, um público e 

econômico. A empresa pode promover liquidações para entrar no mercado em uma tentativa de 

obter uma fatia maior de mercado e expandir a demanda, ainda mais porque os compradores 

podem testar o produto. Podendo haver variações de preços segundos os atributos do carro, 

como câmbio automático ou manual, brancos de couro, cor... A forma de pagamento também 

influenciará no preço. 

 Praça: O produto será exposto nos principais eventos automotivos e nas concessionárias 

na área nobre da loja, para melhor experiencia com o consumidor e visibilidade do produto, 

sempre priorizando as grandes cidades. Os funcionários alocados para os eventos e para as 

vendas passaram por treinamentos para poder explicar de forma clara e convincente que o C3 é 

a melhor opção econômica, realizando um melhor desempenho na hora da venda.  
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 Promoção: O produto será divulgado com propagandas mostrando a parte técnica do 

carro, apelando principalmente para o racional do público-alvo das grandes cidades onde 

queremos atingir, será transmitido em televisão, rádio, revistas e jornais para informar aos 

clientes em potenciais a existência do benefício do produto e onde conseguir contatos para se 

informar melhor a respeito do Test – Drive com o carro para melhor experiencia e junto de ações 

de marketing de guerrilha a fim de criar uma experiência com o público a fim de fideliza-lo 

justamente pelo produto se encontrar em um mercado já existente e precisar conquistar mais 

público desse mesmo setor. 
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RESUMO: Este ensaio tem como objetivo o estudo e conhecimento de uma das ferramentas 

para estratégias de marketing e comunicação de uma empresa denominada co-branding. 

Juntamente com a classificação entre as marcas no alinhamento para uma possível colaboração 

entre figura pública e empresa, trazendo uma nova perspectiva para o termo. Será mostrado as 

cautelas das etapas de decisões desde a escolha da vinculação até o momento de respostas 

instantâneas às ações de parceria. 

 

PALAVRAS CHAVE: co-branding, influenciador digital, internet, marketing digital.  

 

A EVOLUÇÃO DO MARKETING PÓS ERA DIGITAL 

“A maior parte do marketing de hoje está se mudando do mercado para o ciberespaço” 

(KOTLER, KELLER, 2006, p.667). 

Desde que houve o poder de escolha entre os clientes, o marketing foi desenvolvido para 

apresentar os diferenciais e pontos de paridades nas empresas. A fim de enxergar as 

oportunidades de persuasão e aplicá-las para fortalecer a confiança dos mesmos, assim como o 

planejamento de prospecção de novos consumidores. A fim de um melhor entendimento e 

facilitação na atuação foi criado o composto de marketing, por Neil Borden, aprimorado por 

Jerome McCarthy e logo depois por Phillp Kotler. Mostrando divisões de estratégias em quatro 

vertentes, nas quais podem ser aplicadas táticas específicas para o produto, preço, praça e 

promoção.  

Há uma evolução no marketing desde seu início, pois é necessário o acompanhamento do 

crescimento e expansão do mercado e da tecnologia. Então os primórdios do marketing 1.0 

tinham seu foco apenas no produto, como a pesquisa de satisfação em massa poderia trazer o 

interesse comum, sem diferenciações com a padronização dos mesmos. Passando a ser 

caracterizado pelo marketing 2.0 o momento em que  junto da era da informação, o consumidor 

teve o poder da procura, transferindo a essência para o relacionamento com o cliente. Com o 

passar do tempo, visto que as estratégias não compartilhavam do mesmo efeito, com o 

consumidor esperando uma proximidade e humanização da empresa, desenvolveu-se o 

marketing 3.0. 

mailto:vitorvazdf@gmail.com
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A estratégia padrão para aplicar-se a nova era do marketing foi a criação do branding. Com seus 

3 pilares interligados: Posicionamento, que implicava nos princípios da marca, a identidade, 

trazendo a personalidade, por meio de objetos verbais e visuais, como logotipo e a imagem, que 

é a percepção do cliente diante dos fatores citados anteriormente. Há empresas que trazem nos 

aspectos de branding uma persona, a personificação de toda corporação, ajudando a empresa a 

definir seu público, mostrando um estilo de vida e uma maneira de se comunicar para o 

consumidor final, que pode ser introduzida por meio do Storytelling, o qual auxilia na 

construção de uma história para ser contada. Sendo explorada em aspectos da vertente 

promoção. Junto ao marketing cultural, social e a economia criativa.  

No mesmo momento em que a internet abriu uma nova forma de receber retorno dos 

consumidores, os deixou mais críticos pelo aumento de informações e da necessidade da geração 

e compartilhamento de opiniões. Cobrando cada vez mais em comparação à outras marcas que 

disponibilizam um produto similar, que trazem um ponto de paridade que faz a diferença da 

empresa ser relevada. Estes aspectos complementam o marketing 4.0, com o ápice na força das 

redes sociais gerando um intuito de afetar e liberar o estresse através de comentários 

desrespeitosos à marcas e pessoas.    

UM NOVO OLHAR PARA O CO-BRANDING  

O método de alinhar os objetivos estratégicos do plano de marketing de uma empresa com com 

a imagem e produtos de uma figura pública oferece a ponto de trazer benefícios para ambas 

pode ser considerado uma nova oportunidade para o co-branding no mercado atual. Assim como 

utilizar a divulgação offline tradicional de uma empresa e o poder digital do influenciador como 

forma de marketing integrado, no qual a força de um meio complementa a outra. 

O blog foi o princípio para uma nova categoria para os formadores de opinião, antes estudados 

em comunicação de massa, atualmente em uma comunicação de nichos. Os nomeados, 

Influenciadores digitais, tem como espaço de atuação o virtual ou seja, é aconselhado que o 

profissional tenha a assistência e o cuidado no meio. Em um primeiro momento, as interações 

no ambiente virtual podem ser consideradas lazer, porém a partir da monetização dos conteúdos, 

vira se um produto. Gerando a necessidade de pensar como uma pequena empresa, implicando 

no estudo de riscos e oportunidades. Pode-se comparar a vida à um reality show, em um espaço, 

onde tudo é vigiado com retornos imediatos, todo cuidado é pouco, por isso há diversos recursos 

na internet. Empreender é estudar e explorar o que pode e não pode ser realizado em um 

ambiente.  
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É de interesse financeiro para as figuras públicas o co branding entre as marcas, para expandir 

seu público e mostrar para o mesmo certa seriedade e relevância em seu trabalho. Pois a forma 

do ganho de capital de giro é retirada principalmente das parcerias, devido ao fato de poucas 

plataformas digitais oferecem para os produtores de conteúdo a remuneração devida para a 

continuação da produção.  

 Como não há a consciência coletiva desse novo nicho no mercado é função da empresa, ao 

decidir criar uma aliança estratégica, trabalhar em background check das possíveis 

colaborações.  

Há diversos requisitos antes da tomada de decisão a fim de atrelar-se à um influenciador digital. 

É uma miopia seguir na linha do pensamento de quanto maior o volume de seguidores ou de 

visualizações o conteúdo recebe, maior será sua relevância para o público que se deseja impactar 

ou maior será o engajamento com a marca. Mesmo que o esforço monetário que irá ser aplicado 

na parceria seja pequeno ou nulo em relação à uma mídia offline de apoio, é de importância o 

estudo da pessoa por trás da marca. Pois a mesma traz a sua reputação. Assim como é de 

necessário entender e se aprofundar no meio de comunicação será introduzido uma peça ou 

filme publicitário, o influenciador faz parte de um dos objetivos de comunicação.  

A partir do momento que é decidido o público é quando pode surgir a oportunidade de uma 

parceria, não necessariamente precisa-se utilizar. Como há uma busca crescente das empresas 

em se estabelecerem no ambiente digital, é uma opção que ao longo da junção dos planos de 

comunicação pode trazer uma lembrança de marca forte.  

Já há agências especializadas no estudo para a relação entre marca empresa e marca figura 

pública. Pois por mais que pareça simples, os profissionais da área de comunicação percebem 

uma falta de profundidade nesse novo nicho, por isso há um forte desenvolvimento de 

ferramentas que possibilitam um match significativo para ambos.  

CUIDADOS AO ATRELAR-SE A UMA FIGURA PÚBLICA 

Ao começar uma busca para nomes para a ação definida no planejamento há cuidados básicos a 

serem observados. Ao se deparar com o perfil escolhido, é recomendado não se surpreender 

com o número de seguidores. Há uma história atrás do volume e é necessário entendê-la. 

Primeiramente quem é o influenciador, como ele conquistou seu público. Uma busca pelo nome 

no google em alguns casos traz um norte para o começo de uma investigação, geralmente 

usuários que já participaram de alguma polêmica são sinalizados nesta etapa. É indicado 

procurar o nome nas ferramentas gratuitas, por exemplo o  Google Trends, que permite enxergar 

os termos procurados no Google relacionados à pessoa. O Tweetdeck para saber o que falam 

em relação aos termos desejados no Twitter.  Se ao primeiro olhar, a pessoa parece ser 
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interessante para a marca, é hora de entrar em contato com as redes sociais do perfil, descobrir 

se a estratégia atende as mesmas plataformas que o influenciador. Lá é possível descobrir o 

público médio, por meio de comentários, assim como a relação entre o perfil e o público 

calculando o engajamento feito pela média entre interações, ( visualizações, comentários, 

curtidas e etc) nas publicações e a numeração dos seguidores. Ao continuar, é proveitoso 

aprender como ele se comunica através da rede, como são as publicações, quais são as legendas, 

se há uma grande marcação de empresas por conteúdo, pois um overpost pode ter um efeito 

negativo percebido pelo cliente. Averiguar se o mesmo já fez alguma publicidade para uma 

marca concorrente ou já falou nas redes sobre o produto que será divulgado. Não terá relevância 

para a marca de café mandar uma mala direta para uma pessoa que já falou que odeia o produto.  

As informações demográficas também impactam na escolha, por exemplo, caso a ação seja para 

um público segmentado em uma região, há a conveniência em se comunicar com 

influenciadores da mesma. Ou se há um evento, pensa-se como a empresa vai arcar com os 

custos, se será de locomoção, ou apenas a entrada para o evento.  

Feita a busca, avaliar-se os nomes considerados para tais parcerias. Atentando-se às respostas 

em todos os canais de comunicação usados, para comparar o engajamento obtido e o ganho ou 

perda de clientes.  

Os históricos de reações negativas e boicotes à figuras públicas no Brasil mostra um crescimento 

na consciência coletiva, porém percebe-se que o público brasileiro não tem o costume de 

engajar-se por mais tempo a ponto de causar danos, apenas cobram posicionamentos de 

empresas associadas. O que bomba como um certo entretenimento do ódio, é esquecido após 

um mês.  Um exemplo recente que tomou grande proporção de repercussão, foi quando o 

YouTuber Cocielo comentou em sua conta no Twitter no dia 30/06/2018 fazendo uma 

comparação do jogador Mbappé à um arrastão no Rio de Janeiro. Segue a mensagem: 

 

Seu discurso foi recebido com teor racista, e houve indignação por meio dos usuários. Teve 

aqueles que tomaram proveito da situação para divulgar-se, emitindo opiniões contra ou a favor 

da figura pública. Recebendo também um grande engajamento pelo posicionamento no caso. O 

autor se publicou defendendo-se das acusações, causando uma percepção mais negativa.  
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Resultando no grande pedido de usuários às marcas que o patrocinavam, pelo fácil acesso às 

informações, cobrando um posicionamento, afetando a imagem percebida da empresa, por um 

comentário de um terceiro, que já havia feito uma parceria. Empresas como Coca-Cola, 

Submarino e Bob’s se posicionaram repudiando qualquer ato de preconceito. Após as 

declarações, Cocielo postou um video desculpando-se do ato. 

 

CONCLUSÃO 

As empresas que desenvolvem o branding tendem a se reinventar cada vez mais através de 

planejamentos de comunicação. E o uso de ferramentas diferenciadas para atingir ou fidelizar 

os públicos de uma maneira não agressiva é cada vez mais recorrente. No ambiente online, o 

qual ressalta cada vez mais a opinião do consumidor,   Evitar associações à crises em um 

ambiente online é uma situação complicada de prever-se. Por isso o estudo na promoção à contas 

distintas pode ajudar a evitar conflitos e opiniões de terceiros, em um meio que cresce cada vez 

mais.  
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RESUMO 

 

Crise de imagem é todo e qualquer evento que possa causar uma imagem negativa de 

determinada empresa, que escape ao controle da empresa afetada e essa visão negativa se torne 

pública, o que pode causar muitos danos. Qualquer empresa está sujeita a esse tipo de crise, 

independentemente de seu tamanho, e deve preparar-se para administrá-la. O ponto principal de 

um gerenciamento de crises é a prevenção. O estudo aponta formas de como comunicadores 

sociais podem gerenciar uma crise de imagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: crise de imagem; análise de caso; assessoria de comunicação; 

gerenciamento. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Crises de imagem podem acontecer por vários meios e o que mais tem causado impacto 

na contemporaneidade é através das mídias sociais. Facebook e Instagram são meios muito 

acessados no mundo todo. Através de um simples vídeo lançado nessas redes, que possa 

deteriorar a imagem da empresa, é o suficiente para causar danos inimagináveis e acabar com a 

reputação que fora construída durantes anos ou décadas. 

A enorme abrangência das mídias, interesses econômicos e debates políticos fazem com 

que crises de imagem sejam recorrentes e cada vez mais presentes no cotidiano. Entretanto, 

esses eventos se tornaram presente na sociedade e viraram motivo de estudo no fim do século 

XX. 

 

Desde a época de 1970 há uma profusão de obras nessa direção sendo editadas 

regularmente nos Estados Unidos e na Europa. Ocorre que, no Brasil, esse 

tema ainda é infelizmente incipiente. Digo infelizmente porque esse 

desconhecimento cria uma exposição ao risco (ROSA, 2004, p.23) 
 

 Rosa (2004) ainda diz que por mais que recorramos às bibliografias estrangeiras, “nosso 

ambiente cultural é único, nossa mídia é única, nossos valores são únicos, nossas relações sociais 

são únicas”. 

Quando uma crise ocorre, significa que houve uma perda de confiança entre o público e 

a empresa. E, para recuperar esse elo que sofreu danos, é necessário um trabalho árduo de toda 

a equipe, principalmente da parte da Comunicação. Esta trabalhará em reconstruir as ligações 

com os clientes, explanar detalhadamente o que levou à crise, detalhar dados da empresa que 

possam ajudar a salvar sua reputação. Em suma, tentar reerguer o império que foi destruído. 
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 Uma crise de imagem não ocorre somente em empresas, pode ocorrer também com 

pessoas públicas. É neste momento em que o assessor de comunicação deve demonstrar seu 

trabalho e reagir à visão negativa que pode ser causada de seu cliente. Uma crise de imagem 

também pode derivar de uma notícia ou reportagem na qual uma empresa, pessoa pública ou 

instituição é mencionada negativamente. 

 

Somos agora todos pessoas públicas. Estamos em público quando mandamos 

ou recebemos um e-mail, mesmo que o computador esteja instalado no porão. 

Estamos em público quando falamos ao telefone, quando trocamos uma 

mensagem no trabalho. Estamos muito mais em público do que nos 

acostumamos a pensar que estamos. E toda vez que desconhecemos essa nova 

realidade, reputações passam a estar na berlinda. Pelo simples motivo de que, 

se todos estamos mais em público, as reputações estão muito mais expostas – 

sobretudo a arranhões e polêmicas de todo o tipo. (ROSA, 2004, p.64) 
 

Um gestor de crise trabalha exatamente neste ponto: prevê problemas que possam gerar 

crise de imagem e tenta pré-organizar situações que possam amenizar ou acabar com a crise 

quando ela ocorrer. Gestores de crise zelam pela boa reputação de sua empresa, o que fortalece 

sua imagem. 

Manter uma boa imagem de uma instituição não significa luxo ou mera vaidade, significa 

zelar pelo seu progresso. Do latim reputatio, reputação quer dizer consideração, reflexão sobre 

algo, pensar cuidadosamente sobre alguma coisa, como dito pelo autor Mario Rosa (2007): 

“significa zelar para que a pureza e a coerência de uma imagem sejam percebidas como tal”. 

Sendo assim, hoje em dia não se vende um produto sem antes vender a confiança da 

marca. Isso significa que a marca é mais importante que o próprio produto, afinal, é a partir da 

confiança que o cliente escolherá de qual marca comprar. Assessores de comunicação são 

também “gestores de confiança”. Eles comandam cadeias de confiança.  

 

O que todos vendemos não são produtos ou serviços. O que todos vendemos é 

confiança. Um laboratório farmacêutico produz remédios, mas o que ele vende 

mesmo é a confiança de que podemos ingerir aqueles produtos. Médicos 

vendem confiança, engenheiros vendem confiança. Todos vendemos 

confiança. E quando eclode uma crise que impede ou prejudica a capacidade 

dos outros de confiarem em nós – as crises de reputação -, o que passa a entrar 

automaticamente em discussão é uma sentença de morte profissional ou 

empresarial (ROSA, 2004, p.66) 

 

 A última década e os últimos anos mostraram o quanto as notícias correm rápido, o 

quanto somos vigiados, o quanto podemos ser expostos com facilidade, o quanto acumulamos 

mil e uma informações. Devido a isso, somos expostos diariamente e questinados sobre nossos 

pontos de vista, são expostas reputações e imagens. Predomina um ambiente de insegurança. 

 Imagem, reputação e credibilidade são tão importantes quanto capital, investimentos e 

posses de uma companhia. O Manual de Gestão de Crise da Abrapp (Associação brasileira das 
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entidades fechadas de previdência complementar), publicado em outubro de 2015, afirma que 

proteger a imagem da empresa “requer responsabilidade e participação de todos da entidade, 

sem qualquer distinção de cargo ou função, pois todo corpo funcional é parte desse processo”. 

Isso significa que todo e qualquer funcionário que trabalha dentro de uma companhia é capaz 

de gerar e, ao mesmo tempo, controlar uma crise de imagem, seja direta ou indiretamente. 

 O gerenciamento desse tipo de crise conta com um comitê com a seguinte composição: 

porta-voz, assessoria de imprensa, diretores e gestores, responsável pela segurança e assessoria 

jurídica. Além desses, profissionais da área de TI, jurídica e financeira devem estar aptos a 

prestarem qualquer tipo de assessoria necessária. Todos devem estar disponíveis noite e dia. A 

atuação desse comitê é baseada em alguns passos, como definir o problema, levantar 

informações importantes, estabelecer uma estratégia de mídia e falar diretamente com o público 

afetado e com a imprensa.  

 Em “A Era do Escândalo”, o autor Mário Rosa relata os detalhes de uma crise de imagem 

superada pela empresa de companhia aérea TAM. Como porta-voz da empresa, ele diz que, em 

momentos como esse, deve-se agir racionalmente na medida do possível. Deve-se sempre dar 

um parecer e esclarecer todo o evento. “Uma questão não respondida pode virar manchete do 

dia seguinte de um jornal. Desfazer o mal-entendido depois é mil vezes pior”. 

 A empresa, na época, não contava com um plano de gerenciamento de crise, como 

companhias americanas fazem. Tinham somente a sensibilidade e empatia de uma empresa. 

“Guiado pelo bom sendo, fui dando ordens claras e que eram imediatamente aceitas e colocadas 

em prática porque eram óbvias e inquestionáveis”, diz o autor. 

 Assim como feito no gerenciamento da crise sofrida pela TAM, toda empresa deve agir 

imediatamente, impedindo o risco de fofocas e burburinhos serem espalhados pela mídia. 

Dennis Wilcox, Glen T. Cameron e Jordi Xifra trazem em “Relaciones publicas: estratégias y 

tácticas” estudos que demonstram que grande parte da culpa da crise de imagem de determinada 

companhia é dela mesma. Isto é, ao ignorar o início de uma crise e pensar que ela se solucionará 

sozinha, a empresa ignora os primeiros sinais de alarme e pode perder o controle sobre ela. 

 O autor Paul Argenti (2006) traz uma definição que diferencia identidade, imagem e 

reputação. Há um conjunto de manifestações intrínsecas nas instituições e empresas que foram 

“escolhidas” e revelam seus posicionamentos. Essas escolhas influenciam a composição da 

reputação dessas instituições. Argenti diz que “a identidade de uma empresa é manifestação 

visual de sua realidade, conforme transmitida através do nome, logomarca, lema, produtos, 

serviços, instalações, folheteria, uniformes e todas as outras peças que possam ser exibidas, 

criadas pela organização e comunicadas a uma grande variedade de públicos”. Ao mesmo 

tempo, trata a imagem como “o reflexo da identidade organizacional”. Neka Machado (2007) 



966 

 

trata do mesmo assunto em seu artigo “Identidade e Imagem: elementos formadores de 

reputação”. 

 

É a organização sob o olhar de seus públicos. Logo, ao ficar por conta das 

percepções, a imagem pode variar, conforme os seus diferente públicos. No 

entanto, a identidade precisa ser constante. E na busca da aproximação daquilo 

que somos (empresa) e aquilo que queremos representar aos olhos dos outros 

(na relação organização-públicos) está o desafio, na 

criação/manutenção/preservação de uma imagem. Ou seja, a imagem é 

consequência (representação) daquilo que somos ou deixamos de ser 

(identidade). (MACHADO, 2007, p.48) 

 

Ao passo que a imagem pode variar de acordo com os diferentes públicos, a identidade 

é consistente. Organizações tendem a melhorar sua imagem por meio de pesquisas de mercado, 

qualitativas e quantitativas, com a finalidade de verificar o grau de ligação da identidade e os 

variados públicos, uma instituição é capaz de ter diversas imagens para diversos públicos. 

 

a imagem é o reflexo da identidade de uma organização. Em outras palavras, 

é a organização sob o ponto de vista de seus diferentes público. Dependendo 

do público envolvido, uma organização pode ter diversas imagens. Assim, 

compreender a identidade e a imagem é conhecer profundamente o que a 

organização realmente é e para onde ela está voltada. (ARGENTI, 2006, p.81) 
 

Quando se trata de reputação, Argenti relata que “identidade é a única parte da reputação 

da empresa que pode ser completamente controlada pela gerência”, e a conjugação de identidade 

e imagem a cria. 

 

A reputação se diferencia da imagem por ser construída ao longo do tempo e 

por não ser simplesmente uma percepção em um determinado período. 

Diferencia-se da identidade porque é um produto tanto de públicos internos 

quanto externos, enquanto a identidade é construída por elementos internos (a 

própria empresa). Além disso, a perceção está baseada na percepção de todos 

os públicos. (ARGENTI, 2006, p. 97) 
 

Uma crise de imagem independe do meio para ocorrer. O risco é sempre muito grande e 

cada detalhe deve ser pensado. Interpretações diferentes sobre determinado assunto são obtidas 

pelo mundo todo. Em seu livro, Wesley Cardia (2015) trata o assunto como muito delicado, 

afinal, “desde a notícia mais simples, como uma nota de pé de página sobre o aumento da 

passagem de ônibus, como a declaração do presidente Bush de que não haviam sido encontradas 

armas de destruição em massa no Iraque, todas elas serão alvo de interpretações diferentes”. 

Recentemente, em 2011, a empresa PepsiCo passou por uma crise de imagem pela qual 

se saiu bem: um lote do produto Toddynho foi embalado contaminado por detergente cujo pH 

era de 13,3 (valor aproximado da soda cáustica). A empresa, ao ser alertada sobre o problema, 

lançou uma nota imediatamente na qual se assumia seu erro e já havia tomado providências para 

retirar os produtos de circulação. 
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A PepsiCo agiu de forma correta e ética. Além de providenciar o recolhimento dos lotes 

contaminados, atuou junto à vigilância sanitária acompanhando os casos das pessoas que 

ingeriram o produto, estabeleceu um canal 0800 para fornecer informações sobre a situação à 

população, disponibilizou um médico para aqueles que sentiram algum mal-estar ao consumir 

o produto e instruiu os funcionários atendentes da linha 0800 a orientar os clientes sobre como 

prosseguir caso estivessem se sentindo mal. 

A consciência empresarial de que deve haver especialistas de Comunicação dentro da empresa 

pode prevenir a falência. Empresários quase nunca esperam por crises de imagem e quando ela 

acontece não dão conta de administrá-la corretamente. É nesse ponto que entra o gerenciador de 

crises. 
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RESUMO 

 

 

O  presente  trabalho  visa  a  investigar,  sob  a  ótica  da  comunicação,  qual  é  o  futuro  

do chamado Marketing de Causa, que busca atribuir à marcas e empresas um 

posicionamento diante de uma causa social. Esse é um movimento crescente em todo o 

mercado,  e ganha cada vez mais força com o desejo dos consumidores em identificar seus 

valores refletidos nas  marcas  que  consome.  A  grande  questão  diante  dessa  estratégia  

que  aparenta  ser infalível  é  que  ela  pode  falhar.  Enquanto  muitas  empresas  ganham  

buzz  positivo  diante desse   tipo   de   posicionamento,   outras   vêm   tendo   que   se   

explicar   a   internautas   que questionam o posicionamento apresentado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: causas sociais; publicidade; marketing social. 

 

 

 

Introdução 

 

Na  sociedade  onde  vivemos,  as  causas  sociais  que  nos  cercam  são  diversas,  e  elas  

estão presentes em uma comoção popular presencial ou até em uma rebelião de 

influenciadores políticos           nas           mídias           sociais           mais           utilizadas           

atualmente. E essa é uma realidade presente nas ações publicitárias realizadas por grandes 

instituições, algumas   empresas   são   dependentes   da   causa   social   para   existir   e   tem   
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todo   o   seu posicionamento  de  marca  voltado  para  uma  determinada  causa.  A  

identidade  corporativa está presente na estratégia, filosofia e história da empresa, ela 

abrange desde o escopo do negócio  até  a  sua  comunicação,  seus  objetivos.  A  empresa  

tem  todos  os  seus  pilares sustentados  pela  identidade  corporativa  social  que  a  rege.  

Em  contrapartida,  existem
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empresas  que  apenas  se  apropriam  de  situações  populares  para  se  destacar  na  visão  

do consumidor. 

Atualmente, o consumidor se tornou alguém que não vai até a empresa comprar algo, mas 

sim alguém que deve ser constantemente conquistado pelas empresas para oferecer alguns 

momentos  do  seu  dia  para a  compra.  Considerando  que  hoje  esse  cliente  busca,  além  

de comprar um produto ou serviço que se adeque às suas necessidades, também encontrar 

uma empresa       que       espelhe       o       seu       posicionamento       diante       da       

sociedade. O ato de comprar se tornou um ato social, uma forma de protesto ou de apoio 

às causas sociais.  Antes  os  consumidores  eram  limitados a  se  manterem  como  meros  

espectadores, não  tinham  poder  de  ação  além  de  aceitar  passivamente  as  informações  

que  lhe  eram propostas. 

Um grande causador desta evolução é o poder de produção de conteúdo, a autonomia do 

consumidor  é  muito  maior,  o  acesso  é  mais  ágil  e  tem  um  alcance  mais  extenso.  Isto 

permite   que   o   consumidor   delimite   tendências,   mesmo   não   sendo   uma   marca   

ou profissional  influente  no  meio.  Esse  poder  deu  aos  consumidores  a  oportunidade  

de participar dos processos  nas empresas, mesmo que indiretamente, momento chamado 

por KOTLER (2010, p. 23) de “Era da participação”. 

 

 

Análise de Caso: Skol 

 

Considerando  o  contexto  atual  e  entendendo  que  é  necessária  uma  mudança  das  

marcas perante  a  esse  novo  cenário,  vemos  que  esse  posicionamento  deve  ser  rápido,  

porém 

estruturado
. 

 

As empresas estão cientes desse fato. Reconhecem cada vez mais que seus 

empregados,  consumidores  e  grande  parte  do  público  desenvolvem  uma 

visão a respeito de uma empresa com base não apenas na qualidade de seus 
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produtos e serviços, mas também em seu nível de responsabilidade social. 

(KOTLER, 2010, p. 145) 

 

 

Em  Marketing  Social,  de  Pringle  e  Thompson  (2000),  o  marketing  para  causas  sociais  

é descrito como uma maneira de aprimorar a imagem corporativa, fazendo com que as 

vendas sejam  alavancadas  e  ocorra  um  fortalecimento  do  relacionamento  entre  a  

empresa  e  o cliente, que é constantemente impactado pelas multiplicidades que existem 

na sociedade. O marketing  de  causas  sociais  consegue  trazer  esses  valores  para  as  

marcas,  por  isso  hoje
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algumas   delas   que   já   entenderam   essa   nova   tendência   atuam   ou   propõem   

alguma comunicação direcionada com esse viés. 

A marca Skol entrou  no  Brasil em 1964  e se tornou uma  cerveja popular para o público 

brasileiro,  atuando  em  um  segmento  que  é  um  dos  mais  simbólicos  quando  se  trata  

de objetificação e criação de estereótipos de gêneros. Em 2016, foi criada uma petição 

online, denominada  de  “Conselho  Nacional  de  Auto-regulamentação  Publicitária:  Pelo  

fim  da exposição  da  mulher  como  objeto  sexual  na  publicidade”  para  encerrar  com  

esse  ciclo sexista  nas  campanhas.  Hoje  a  petição  já  contempla  quase  30  mil  assinaturas  

e  o  Conar julgou 241 anúncios publicitários que foram analisados por conteúdo machista, 

apelo sexual e desrespeito à mulher, sendo que diversos deles foram produzidos por marcas 

do segmento em que a Skol atua. 

A  própria  marca  já  realizou  campanhas  envolvendo  a  sexualização  da  mulher,  como  a 

campanha veiculada nas vésperas do carnaval do ano de 2015, Skol divulgou em diversos 

veículos midiáticos frases como “Topo antes de saber a pergunta”, “Tô na sua, mesmo sem 

saber qual é a sua” e “Esqueci o não em casa”, frases essas que incentivam mais ainda o 

cenário  de  assédio  e  violência  sexual  que  vivemos  em  nosso  país.  A  senadora  Simone 

Tebet,  do  PMDB,  declarou  no  Plenário  um  estudo  realizado  recentemente  pelo  Banco 

Mundial, que constatava que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no nosso país, ou 

seja, cerca de 130 mulheres são estupradas todos os dias. Em um país que vive com uma 

realidade  como  essa,  qualquer  posicionamento  que  fortaleça  ou  estimule,  mesmo  que 

indiretamente esse tipo de ação, deve ser policiado. 

 

 

O papel ativo da mídia pode ser definido, para Judith Lazar, por três 

competências: capacidade de fornecer visibilidade; ser intérprete da 

própria  opinião  pública  e  o  duplo  papel  de  veículo  de  criador  e 

difusão  de  opiniões.  Sobre  este  aspecto,  entendemos  que  a  

mídia influencia na  opinião pública  bem como  a  opinião pública 

“dita a pauta” da mídia. (VALLEJO, 2017, p. 7) 
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A Skol entendeu o impacto social que essa veiculação poderia ocorrer e divulgou uma nota 

informando     a     todos     que     de     forma     alguma     era     a     intenção     da     marca: 

"As  peças  em  questão  fazem  parte  da  nossa  campanha  "Viva  RedONdo",  que  tem  

como mote  aceitar  os  convites  da  vida  e  aproveitar  os  bons  momentos.  No  entanto,  

fomos alertados  nas  redes  sociais  que  parte  de  nossa  comunicação  poderia  resultar  

em  um
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entendimento  dúbio.  E,  por  respeito  à  diversidade  de  opiniões,  substituiremos  as  frases 

atuais   por   mensagens   mais   claras   e   positivas,   que   transmitam   o   mesmo   conceito. 

Repudiamos todo e qualquer ato de violência seja física ou emocional e reiteramos o nosso 

compromisso com o consumo responsável. Agradecemos a todos os comentários." 

Essa  campanha  então  se  tornou  um  empurrão  no  reposicionamento  de  marca  da  Skol. 

(KOTLER,  2010,  p.  31)  afirma  que  “Para  gerar  demanda,  não  bastava  apenas  atingir  a 

mente do cliente com o clássico modelo de posicionamento. Era necessário atingir também 

o coração do cliente”. 

A  marca  lançou  um  projeto  nas  redes  sociais,  no  dia  mundial  das   mulheres,  com 

influenciadoras nas áreas da arte e design, que lutavam e representavam movimentos da 

luta feminina,  para  que  elas  pudessem  redesenhar  antigos  cartazes  machistas  que  a  

marca liberava para divulgação em bares, padarias e estabelecimentos que comercializavam 

seus produtos. A Skol assumiu publicamente que o passado preconceituoso da marca, 

realmente ficou para trás. Esse novo posicionamento  gerou uma repercussão 

extremamente positiva para a marca, as interações nas redes sociais aumentaram 

exponencialmente e houve grande propagação orgânica da campanha. 

"Se  antes  as  empresas  hesitavam  em  se  opor  ou  apoiar  algo,  

isso muda a partir do momento que os consumidores necessitam 

mais do que uma embalagem ou atributos vantajosos do produto. É 

preciso vender uma ideia, sensação, lifestyle.” (Fernando Procópio, 

2017) 

 

 

Conclusão 

 

Atualmente, todas as marcas estão propensas a serem impactadas pela reação da sociedade 

perante ao seu posicionamento na massa. Essa reação se tornou mais um elemento externo 

para ser analisado pelas grandes companhias e recebido como uma ameaça ou como uma 

oportunidade. 
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As marcas precisam transparecer e viver o que pregam na sua comunicação tática, não há 

mais  espaço  para  promessas  vazias  e  estratégias  sem  fundamento  pré-estabelecido.  O 

grande desafio dessa nova técnica é entender o poder de tomar frente e dar voz à uma 

causa, que   na   grande   maioria   das   vezes,   representa   movimentos   e   lutas   sociais   

que   são negligenciadas   na   sociedade   ou   que   possuem   pouca   visibilidade  e   ainda   

vivem   no preconceito  velado.  As  empresas  devem,  acima  de  tudo,  entender  que  essas  

são  lutas vivenciadas por pessoas todos os dias e são mais do que uma estratégia ou 

campanha e por
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isso, ficam vulneráveis a críticas por parte de quem passa por essas situações de injustiça. 

Precisam  compreender  a  importância  da  legitimidade  no  discurso,  considerando  assim  

o lugar de fala de cada indivíduo. 

Diante desse cenário, é necessário que as empresas comecem a se munir de informações e 

de conhecimento antropológicos sobre os assuntos pelos quais elas pretendem abordar. A 

comunicação passou de simplesmente ser algo atrativo, para se tornar uma bandeira que o 

consumidor irá levantar. As marcas se tornaram porta-vozes das grandes causas sociais, se 

tornaram  militantes  ao  lado  daqueles  que  mais  buscam  uma  possibilidade  de  expressar  

e vociferar suas lutas. 
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RESUMO  

O trabalho aqui descrito, tem como objetivo, abordar como as grandes empresas buscam 

transformar suas marcas em top of mind de seus respectivos setores de atuação. Foi escolhida a 

marca OMO pelo seu caráter de fixação no imaginário do consumidor brasileiro. A partir do 

estudo da disciplina “Comportamento e cultura o consumidor”, foram estabelecidas relações 

entre o conceito de Priming e o lugar de destaque da marca no psiquismo do consumidor. 

PALAVRAS-CHAVE: OMO; priming; top of mind, publicidade, comportamento do 

consumidor. 

 

1. História da OMO 

Tendo como alvo fornecer explicações das relações entre a construção da marca OMO como 

top of mind e o conceito de priming, é necessário defini-los. Primeiramente, a marca OMO foi 

considerada top of mind pelo quinto ano seguido, sendo a última edição em 2017. Segundo o 

Datafolha, o conceito se constrói na ideia de “qual a marca mais lembrada pelos brasileiros em 

dezenas de categorias de produtos e serviços”. 

 

Quando a criança é exposta a ambientes, objetos, palavras, experiências, ideias e eventos, 

desenvolve determinadas respostas quando estimulada. O priming é a ativação de conceitos que 
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podem nos induzir a alguns comportamentos sem existir consciência do indivíduo sobre essa 

influência.       

O processo de construção da ideia de top of mind se inicia quando a marca consegue induzir o 

consumidor de forma não consciente a lembrar de seu produto. Para isso, as marcas impactam 

constantemente e durante muitos anos com propagandas, slogans e campanhas que reforçam 

sua identidade. 

A OMO, é um produto de uso doméstico, do setor de limpeza, introduzido no mercado brasileiro 

desde 1957. Ela já ingressou com a missão de não ser apenas um detergente em pó e sim trazer 

mudanças significativas nesse setor. Investindo em extensa comunicação, a marca se tornou 

uma referência de qualidade para o consumidor e em meio século de presença no Brasil, 

conquistou muito mais do que a posição de líder absoluto no competitivo mercado dos 

detergentes para lavar roupas.  

A pesquisa Top of Mind, realizada anualmente pelo jornal Folha de S.Paulo, consagrou OMO 

como a marca mais lembrada em seu segmento e em todas as categorias de produto, desde 1991 

até sua última edição em 2017. A pesquisa tem como abrangência cerca de 170 cidades 

brasileiras, e pessoas a partir de 16 anos podem participar. Já foram analisadas 50 categorias de 

serviços, produtos e temas específicos. 

Estes fatos colaboraram na construção de um laço afetivo principalmente com a consumidora 

brasileira; um vínculo especial que atravessa gerações, porém a partir da virada do milênio, a 

marca captou que seria muito interessante se reposicionar e focar sua comunicação nas crianças 

e na qualidade de vida familiar, pois continuaria atingindo as mulheres e mães brasileiras com 

maior eficiência. 

Sua meta, que era de tornar mais fácil a atividade de lavar roupa, ampliou-se e passou para a 

melhoria da qualidade de vida da família como um todo. OMO captou e incentivou a mudança 

de hábito do consumidor, que até hoje se preocupa muito mais com o aprendizado dos filhos.  

As famílias logo notaram o engajamento da marca na promoção de ações que desenvolvessem 

o potencial das crianças. A visão estava no futuro e na colaboração para um mundo melhor – 

por isso, a infância e a sustentabilidade surgiram como pilares estratégicos. Na virada dos anos 

2010, OMO se envolveu em várias ações para levar adiante seu objetivo e reforçar seu 

posicionamento assim como fez em toda sua história. Realizou pesquisas para compreender 

como a criança percebia o mundo ao redor e como se dava a relação com seus pais. Publicou 
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livros para difundir o hábito da leitura e para mostrar que é possível aprender brincando. Além 

disso, desenvolveu programas e projetos para premiar escolas e instituições que estimulassem 

os potenciais infantis com trabalhos lúdicos.  

Esse contexto levou a marca OMO a adquirir valor agregado nos seus produtos, facilitando a 

aceitação de lançamentos e campanhas. Hoje a maioria dos consumidores optam por pagar um 

pouco além do preço das marcas concorrentes e levar os produtos OMO com qualidade 

conhecida e já associada ao conceito de top of mind. 

 

2. Como OMO utiliza o Priming 

Segundo o site da Unilever, a palavra OMO significa “OldmotherOwl”, em tradução livre, 

‘velha mãe coruja’. A ideia era que o sabão em pó representasse a sabedoria e o zelo materno. 

Chegou ao Brasil em 1957, período no qual o rádio era a plataforma de comunicação mais 

utilizada. Foi pensando nisso, que a empresa começou a tentar chamar a atenção dos 

consumidores, com chamadas criativas e que instigavam a curiosidade. 

 

A marca foi ganhando força a partir de propagandas e ações que provavam a qualidade do 

produto, e com o passar do tempo trouxe a confiança do consumidor por gerações, o que 

diversas marcas tentam alcançar.  

Devemos lembrar que dentro de uma sociedade, os chamados valores culturais dominantes, são 

transmitidos pelas leis, a família, a religião e a educação. Esses valores são chave para aprender 

sobre responsabilidade (KARSAKLIAN, 2008).  
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Esse aprendizado cria, o que chamamos de memória, dentro desse contexto, as grandes marcas 

precisam que seus consumidores pensem em primeiro lugar nos seus produtos, algo que OMO 

conquistou.  

Pensando em uma sociedade que vive a cultura de massa, muitos consumidores acabam tendo 

gostos similares, dentro da grande gama de opções de produtos, fica iminente a necessidade de 

uma segmentação de mercado, desenvolvendo então, produtos com características específicas 

para cada segmento e público (SOLOMON, 2016). Nesse ponto temos a seguinte base. 

“Uma das teorias de motivação é a teoria de Freud, onde Sigmund Freud 

concluiu que as forças psicológicas que formam o comportamento dos 

indivíduos são basicamente inconscientes e que ninguém chega a 

entender por completo as próprias motivações. Quando uma pessoa 

avalia marcas, ela reage não apenas às possibilidades declaradas dessas 

marcas, mas também a outros sinais menos conscientes. A forma, o 

tamanho, o peso, o material, a cor e o nome podem estimular sensações 

e emoções. Uma técnica chamada laddering pode ser usada para traçar 

a motivações de uma pessoa desde os instrumentos mais declarados até 

os mais profundos. Assim o profissional de marketing pode decidir em 

que nível desenvolver a mensagem e o apelo.” (REYNOLDS, 

GUTMAN, 1998 apud KOTLER, KELLER, 2006, apud TEIXEIRA, 

2010) 

Sobre o laddering é preciso explicitar que. 

“Laddering é uma técnica de pesquisa bastante apropriada quando o 

foco está relacionado ao entendimento do valor para o cliente e valores 

pessoais. Trata-se de uma técnica de entrevista individual e profunda 

que se ampara na análise de conteúdo para desenvolver conhecimento 

sobre como os indivíduos traduzem os atributos de produtos em 

associações significativas em relação a si mesmo seguindo a teoria 

meios-fim, ou seja, atributos que levam a consequências e que 

culminam com os valores dos entrevistados. (IKEDA; CAMPOMAR; 

CHAMIE, 2014). 

 

Os consumidores seguem um padrão lógico em suas escolhas, estes baseados em alguma dessas 

memórias, como já mencionado, no caso da marca de sabão da Unilever, seu investimento em 

propagandas e campanhas que falam sobre família e educação foi muito eficientes, 

principalmente pela estratégia de convencimento. 

A principal forma achada pelas grandes empresas para não cair em nenhum dos casos - 

esquecimento ou rejeição - é atribuir a suas peças e suas campanhas, de forma geral, elementos 
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de um meme40, assim o alcance é aumentado de uma maneira espontânea e, tendo em vista o 

público alvo, adequa-se a produção de conteúdo à pesquisa e à separação da frequência de 

exposição do consumidor.  

Essa estratégia começa utilizando crianças e falando sobre temas tais como sujar roupas. 

Abordando um problema comum de muitas famílias, OMO traz a solução e propõe além da 

solução, incentivar a vivência infantil de brincar e se sujar sem problemas, já que o produto vai 

deixar o adulto responsável por lavar as roupas, totalmente tranquilo. 

Aplicado ao conceito de frequência, independentemente do posicionamento da marca, foi 

preciso que a mensagem e o imaginário da marca fossem fixados no inconsciente do 

consumidor por meio da regularidade e distribuição de suas veiculações.      

3. Conclusão 

Como foi analisado, utilizando os princípios de priming, memória e frequência, a marca 

conseguiu atingir seu objetivo e se tornar número um no mercado brasileiro.  Então Top of mind, 

nada mais é, do que o resultado do priming bem sucedido.  

O comportamento do consumidor na verdade é um processo contínuo e não se restringe ao que 

ocorre no instante em que entrega o dinheiro ou apresenta seu cartão de crédito e recebe em 

troca uma mercadoria ou serviço. O conjunto de memórias e vivências de uma pessoa, 

influencia diretamente nas escolhas dos produtos que compra e no comportamento de consumo 

associado às suas ideia, valores e significados. 
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RESUMO  
 

O presente artigo tem como objetivo mostrar e descrever como o YouTube, fundado em 2005, 

passou de um site comum de vídeos online para se tornar uma ferramenta com incríveis 

potenciais de influência, publicidade e marketing. A pesquisa foi baseada em informações 

coletadas em sites e blogs, referências atuais em assuntos como influência e comunicação 

digital, assim como nas obras literárias de SOLOMON (2011), LIPOVETSKY (2007) e em 

conteúdos trabalhados na disciplina Comportamento do consumidor. O texto analisa como o 

YouTube, que atualmente em 2018 está em seu ápice, pode ser a solução de muitas empresas 

que desejam ampliar seus resultados em comunicação e vendas. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: YouTube; publicidade; marketing; influência; comportamento do 

consumidor. 

 

 

1. Introdução 
 

O YouTube foi fundado em 2005 nos EUA com o objetivo de ser um site onde as pessoas 

poderiam criar canais para divulgarem seus vídeos de entretenimento para outras pessoas ao 

redor do mundo. Essa foi a proposta inicial do site, e essa essência existe até os dias de hoje em 

2018. Mais de 10 anos depois de sua criação, o site atualmente (2018) chegou a enormes 

proporções se tornando uma “mina de ouro” para o investimento em publicidade, e uma ótima 

plataforma digital para exercer o marketing. 

 

O YouTube não é o mesmo de treze anos atrás, quando foi fundado, mas também não é o mesmo 

de cinco anos atrás. É errado dizer que o site se reinventa com o passar dos anos, o YouTube 

se adapta, conseguindo se adequar as tendências que o mundo digital e a tecnologia 

providenciam e foi isso que chamou atenção para escolher o site como tema de um artigo. 
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Desde a sua fundação, o site tem um ótimo trafego de usuários, nada comparado com os dias 

atuais em 2018, mas nem o mais otimista, conseguiria imaginar que um simples site de vídeos 

online se tornaria uma das maiores mídias de streaming (se não a maior) do universo digital, 

contando com não só com uma infinidade de vídeos, mas também músicas, livestreamings e até 

filmes licenciados. 

Muito menos pensar que seria possível fazer muito dinheiro através da postagem de vídeos, 

onde usuários com os seus canais conseguem facilmente atingir centenas de milhares e diversas 

vezes milhões de pessoas nos quatro cantos do globo. Realizar tais ações rendeu até um nome 

aos profissionais do ramo, chamados de youtubers, que quando atingem números espantosos de 

views e inscritos em seus canais conseguem facilmente até ditar tendências. 

Hoje, empresas patrocinam canais e investem na divulgação de seus produtos e serviços no site, 

pois sabem a enorme quantidade de pessoas que atingirão com os mesmos. 

Essa mudança na aparência do site se da pela globalização do século XXI onde ficou fácil e 

dinâmico receber informações, comprar, estudar, descobrir qualquer coisa ou assunto no mundo 

todo e o YouTube soube se moldar com o passar dos anos através das tendências para continuar 

oferecendo entretenimento e inovação para os seus usuários. 

2. Desenvolvimento: Grupos de referência 

O mundo virtual mudou e hoje consegue ser um meio de comunicação tão eficiente para a 

publicidade quanto a TV aberta, devido a que em 2018 existem em torno de 3,6 bilhões de 

pessoas que tem acesso à internet no mundo, fazendo com que ela seja uma ferramenta de 

enorme alcance, e é ai que se encontra o YouTube, sendo um dos sites mais influentes do mundo 

digital atingindo 88 países e tendo mais de incríveis um bilhão de usuários. 

Como no século XXI tudo é dinâmico e o novo passa a se tornar velho em questão de pouco 

tempo, o mundo digital foi tomando as suas devidas proporções. Com o ingressar de mais 

pessoas, as redes sociais e sites foram se adaptando para inovar e administrar esse tanto de 

usuários que possuem e com o YouTube não foi diferente. 

Os conceitos estudados no tema “Grupos de referência” evidenciam quatro tipos de grupos, que 

são o primário, o secundário, o de contato e o de aspiração e é nesse ultimo que o YouTube tem 

influência. Com o aumento viral do uso do site, mais pessoas ao redor do mundo começaram a 

querer ‘mostrar suas caras’ e divulgar suas opiniões, suas ideias, e entreter outros indivíduos. 

O aumento de pessoas fazendo vídeos no site gerou uma reação em cadeia, pois quanto mais 
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vídeos o site tem, mais famoso ele fica, e quanto mais famoso ele fica, mais pessoas desejam 

participar disso, e foi com essa propagação que surgiram os youtubers, que são pessoas únicas 

e exclusivamente focadas em produzir entretenimento e que levam essa ação como seu emprego 

e fonte de renda direcionados a pessoas inscritas em seus canais. 

Devido a sua fama, os youtubers conseguem promover padrões de comportamento em quem os 

acompanha, pois como também são digital influencers os seus espectadores os admiram, se 

identificam, e aspiram seus valores e esse tipo de influência é certamente mais eficaz do que 

qualquer tipo de publicidade. “O poder social é a ‘capacidade de alterar as ações dos outros’. 

Na medida em que você consegue que alguém faça alguma coisa, com ou sem vontade, você 

exerce poder sobre aquela pessoa.” (SOLOMON, Michael R., 2011 pg. 409). 

Temos exemplos de canais como o do Felipe Neto41 que com a grande influência que exerce 

conseguiu ter até sucesso em outro segmento com as vendas do seu livro lançado recentemente. 

Outro canal, “Coisa de Nerd”42, é referência no universo geek e tecnológico e conta até com 

loja online de roupas customizadas. 

Com essa capacidade de influenciar pessoas de forma tão natural, as empresas vem nesses 

youtubers uma forma de associá-los com suas marcas e produtos de forma a vincular as 

qualidades que seus espectadores aspiram, já que no mercado de hoje é essencial ter sua marca 

e produto ligado a alguém que tenha uma afinidade com seu target e que possa, novamente, 

associar boas qualidades à marca e produto. “Da mesma maneira que se intensifica a 

autonomização dos indivíduos em face das grandes instituições coletivas, há uma maior 

distância em relação às marcas e aos produtos de consumo. O que não quer dizer desinteresse, 

mas aumento da reflexividade do consumidor que, daí em frente, dispõe de uma massa de 

informações e de conhecimentos midiático-científicos para efetuar suas compras.” 

(LIPOVETSKY, Gilles, 2007 pg. 86). 

 Tornou-se comum no Brasil e mundo a fora, youtubers receberem produtos gratuitamente de 

empresas, para que nem que seja por um curto período de tempo, divulga-los em seus vídeos. 

Parcerias, como são chamadas muitas vezes, estão praticamente presentes em todos os canais 

influentes do YouTube, até mesmo entre usuários, como por exemplo quando um canal se 

oferece para divulgar em seus vídeos um outro canal recebendo em troca a mesma ação. 

                                                           
41 Disponível em https://www.youtube.com/user/felipeneto. Acesso em 20 ago 2018. 
42 Disponível em https://www.youtube.com/user/coisadenerd. Acesso em 20 ago 2018. 

https://www.youtube.com/user/felipeneto
https://www.youtube.com/user/coisadenerd
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No meio disso tudo conseguimos encontrar dois tipos de influência nesse universo que o 

YouTube abrange, a informacional e a expressiva de valor. Na informacional, o consumidor 

busca informações em grupos de profissionais, especialistas os quais são fontes sobre produtos 

e serviços antes de consumir. E isso ocorre como no caso do canal “BRKsEDU”43 que conta 

com seis milhões de inscritos e é considerado um experiente no mundo gamer, ou seja, pessoas 

acompanham seus vídeos pela diversão e entretenimento, mas sabem que se tiverem dúvidas ao 

comprar tal jogo ou tal videogame essas dúvidas poderão ser resolvidas com o conhecimento 

do youtuber e muitas vezes é ele que vai ditar de forma indireta qual jogo deve ser comprado 

ou não, fazendo isso com ou sem apoio de uma marca por trás. “A pesquisa sobre o efeito nome-

letra descobriu que gostamos mais de coisas que as pessoas compartilham.” (SOLOMON, 

Michael R., 2011 pg. 411). 

 O mesmo vale para o canal de viagens “Se joga, cara!” do brasileiro Cadu Cassau44 que devido 

a sua vivência e experiência, atrai espectadores que querem se informar a respeito de como 

realizar uma viagem barata, para onde viajar, o que levar para tal local entre outras dúvidas. 

Na influência expressiva de valor entende-se que o consumidor acredita que o uso de uma marca 

pode promover sua imagem, aproximando-o de outras pessoas com os mesmos valores, 

projetando a imagem de quem ele gostaria de ser. Isso se acontece de dois modos nesse caso. 

O primeiro é o fato de tal usuário ser um acompanhador de tal canal (que nada mais é do que 

uma marca), fazendo assim ele se sentir inserido no universo que o youtuber lhe traz, lhe 

aproximando de comunidades e grupos sociais onde os assuntos são os mesmos tratados nos 

vídeos que ele acompanha e também projetando uma imagem de quem ele queria ser, quando 

nesse caso há a admiração por parte do espectador no youtuber. Temos isso nos mais diversos 

tipos de canais YouTube adentro.  

O segundo modo dá como exemplo no canal de exercícios e treinamentos musculares e dietas 

do Léo Stronda45 onde sua interação com os fãs forma um grupo de pessoas interessadas em se 

aprofundar em conhecimentos metabólicos e físicos e em conseguir alcançar objetivos pessoais 

visando ter o corpo saudável que o apresentador do canal possui. “Os seres humanos são 

animais sociais. Todos nós fazemos parte de grupos, tentamos agradar aos outros e seguimos 

                                                           
43 Disponível em https://www.youtube.com/user/BRKsEDU. Acesso em 20 ago 2018. 
44 Disponível em https://www.youtube.com/user/sejogacara. Acesso em 20 ago 2018. 
45 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UC6gJAnIhDn2Fy_jZfICmgSA. Acesso em 20 agosto, 

2018. 

https://www.youtube.com/user/BRKsEDU
https://www.youtube.com/user/sejogacara
https://www.youtube.com/channel/UC6gJAnIhDn2Fy_jZfICmgSA
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as pistas de como nos comportar observando as ações dos outros a sua volta” (SOLOMON, 

Michael R., 2011 pg. 408). 

Imagem 1. Top 10 mais influentes no mundo em 2018 

 

Fonte: http://www.bluebus.com.br/brasil-tem-4-entre-os-10-youtubers-mais-influentes-do-mundo-sabe-quem-

sao/  (Pesquisa de Jul/2016) 

 

 

Imagem 2. Dos 100 canais de YouTube mais influentes no mundo em 2018, 24 são 

brasileiros. 

http://www.bluebus.com.br/brasil-tem-4-entre-os-10-youtubers-mais-influentes-do-mundo-sabe-quem-sao/
http://www.bluebus.com.br/brasil-tem-4-entre-os-10-youtubers-mais-influentes-do-mundo-sabe-quem-sao/


990 

 
 

 

Fonte: https://www.promoview.com.br/virtual/rede-social/youtubers-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-

do-mundo.html (pesquisa de Dez/2016) 

 

3. Considerações finais 

Podemos entender a importância que esses influenciadores têm no comportamento de consumo 

dos seus espectadores e na dimensão que o YouTube ganhou com o trabalho dos youtubers. 

É possível ser influente e incentivar o consumo de milhares de pessoas só com o poder de uma 

câmera e da expertise de quem fala por trás da tela. As pessoas buscam cada vez mais 

informações e conhecimento através de meios mais informais de comunicação, “Assim, o 

‘estágio do espelho’ foi substituído pelo ‘estágio do especulativo’ do consumo, aquele em que 

os comportamentos de compra se efetuam à luz dos conhecimentos ‘científicos’ veiculados 

pelas mídias.” (LIPOVETSKY, Gilles, 2007, pg. 86) e através de pessoas que não tem um 

diploma ou muitas vezes nem mesmo um curso sobre tal assunto, o que parece ter perdido 

importância nos dias atuais. 

 

https://www.promoview.com.br/virtual/rede-social/youtubers-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html
https://www.promoview.com.br/virtual/rede-social/youtubers-brasileiros-estao-entre-os-mais-influentes-do-mundo.html
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O youtuber demonstra que sabe sobre tal assunto, através de argumentos, provas e a ajuda do 

entretenimento, já o apresenta como um expert aos olhos do espectador. E esse poder de 

influência se torna mais forte ainda, quando o espectador admira a quem ele está assistindo. Os 

youtubers são os novos ditadores de tendências na internet e até fora dela. Com sucesso 

garantido no mundo digital, cada vez mais eles vem conseguindo êxito fora dele, com 

empreendimentos em outros segmentos e tudo isso graças à confiança e a solidificação de sua 

imagem na mente das pessoas que os assistem. 

Pudemos associar as “consequências” dos seus vídeos com os mais diversos padrões de 

consumo. As pessoas admiram aquilo que lhes causa interesse, elas não precisam saber se tal 

youtuber é uma boa pessoa fora da tela, o que importa é o que ele lhe traz e agrega quando está 

gravando. É como se fossem duas pessoas ao mesmo tempo em alguns casos, como se 

tivéssemos o youtuber e a pessoa que ele é quando não esta gravando, mas essa pessoa que 

aparece nos vídeos e emerge na vida dos seus espectadores com seu entretenimento, essa sim, 

consegue promover padrões de comportamento, associar qualidades e defeitos às marcas e 

produtos com uma facilidade impressionante, e que consequentemente irão impactar 

positivamente ou negativamente na marca ou produto, pois seus espectadores irão seguir sua 

linha de pensamento, devido ao prestígio e crédito que eles possuem. 
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RESUMO 

 

O trabalho busca analisar como a mídia brasileira cobre casos de terrorismo, buscando mais 

especificamente entender o que ela considera como um atentado terrorista. Como recorte para 

a análise serão utilizados dois eventos: A série de tiroteios em Paris em novembro de 2015 e o 

bombardeio ao hospital dos Médicos Sem Fronteiras no Afeganistão em outubro de 2015. 

Ambos apareceram na mídia brasileira, porém enquanto um foi classificado como atentado 

outro se tornou apenas um acidente.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: atentado; terrorismo; paris; mídia; terror 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

A palavra terrorismo deriva do latim TERROR que indica medo, terror e de TERREBE com 

sentido de assustar ou causar medo. Acredita-se segundo Cancian que a palavra tenha sido 

empregada pela primeira vez na Revolução Francesa para se referir ao estado do país.  

O termo "terrorismo" apareceu pela primeira vez em 1798, na França, para se referir ao estado 

de terror pleno em que a França pós-revolucionária ingressou no período da ditadura do 

Comitê de Saúde Pública... (CANCIAN,2007, online) 

 

O termo vem sendo amplamente utilizado no Séc. XXI, e ganhou força na mídia após os 

atentados às torres gêmeas do Word Trade Center nos Estados Unidos em 2001. 

Não se consegue definir o ponto da história em que se criou o terrorismo como entendemos 

hoje. Sabe-se que o emprego do terrorismo acontece quando se tem o uso do terror e do medo, 

que pode vir tanto daqueles que se sentem oprimidos por medidas do Estados, quanto do 

próprio Estado como um meio de coerção. Historicamente existiram vários episódios em que 

o uso do terror aconteceu, acredita-se que o primeiro segundo Schilling (2015, online) tenha 

sido durante a invasão romana a Israel (Séc. I a. C) onde os sicários assassinavam aqueles que 

colaboravam ou eram a favor da ocupação. 

 

mailto:linne_fatima@rocketmail.com
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No Séc XX as práticas terroristas acabaram sofrendo uma ascensão, vários grupos passaram a 

adotar o terrorismo como forma de luta. Os grupos IRA (Exército Republicano Irlandês) e 

ETA (Pátria Basca e Liberdade) são exemplos. Os dois grupos podem ser classificados como 

terrorista nacionalistas, que segundo Carvalho (2018, online) eram grupos que queriam formar 

um novo Estado-nação dentro de um já existente, ou seja, separatistas. O IRA atuou na 

Irlanda do Norte lutando contra a anexação do país ao território britânico realizando atentados 

a bomba, entre eles o chamado Bloody Friday(Sexta Feira Sangrenta) onde 9 pessoas ficaram 

mortas e 130 feridas. O ETA atuou na luta pela criação de uma pátria basca e iniciou uma luta 

armada durante a ditadura de Franco na Espanha. Os confrontos e atentados levaram mais de 

800 pessoas a morte durante décadas de confronto. Ambos IRA e ETA no final do século XX 

já estavam enfraquecidos e em processo de cessar fogo. 

 

Com casos isolados em confrontos dentro de nações específicas o terrorismo obtinha uma 

atenção ponderada pelas mídias e opinião pública. E ao final do Séc. XX acreditava-se que 

pelo enfraquecimento desses grupos a tendência seria uma diminuição dos números de 

vítimas do terrorismo. 

 

Porém em setembro de 2001 o ataque às torres gêmeas chocou os Estados Unidos e o mundo. 

O atentado de autoria do grupo Al Qaeda marcou uma nova fase no que chamamos de 

terrorismo e mudou a visão do mundo sobre eventos desse tipo. O atentado foi o mais mortal 

realizado na história com 3 mil mortos e deu início a uma nova era da humanidade marcada 

pelo confronto do Ocidente cristão com o Oriente Islã.  

 

Para que possamos analisar os atos de terrorismo realizados na nossa época é necessário que 

primeiros entendamos a ser o significado do termo. Para Èvora (2002) terrorismo seria atos de 

violência que geram a sensação de insegurança e medo levando assim a impotência, 

Por terrorismo entende-se actos de violência não legitimados, que visam espalhar, por todo o 

lado, um ambiente de insegurança e de medo, destruindo assim a capacidade de resistência e a 

moral de uma população, que acaba por sucumbir perante o desalento e a impotência (online, 

2002) 

 

Segundo Ferrer et.al. (online) terrorismo se relaciona com violência e objetivos políticos, “ A 

palavra terrorismo é conhecida como toda atividade criminal de caráter violento que se realiza 

com o fim de conseguir uma série de objetivos políticos” (online s.d). 

 

O conceito terrorismo apresenta inúmeras definições, mas todas giram em torno do emprego 

de violência contra civis em busca de alcançar objetivos específicos e de se fortalecer diante 

do ambiente de medo e insegurança. 

 

Atualmente notícias sobre terrorismo vem sendo recorrentes na mídia, que acaba sendo usada 

como forma de promoção mundial por grupos causadores de atentados. “Por um lado, o 

terrorismo precisa dos media para alcançar certos objectivos, inclusive os de ordem 

psicológico.” (ÉVORA, 2002, p.4) 
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O jornalismo exerce o papel de informar a sociedade sobre os fatos mais importantes que 

acontecem no mundo. 

O jornalismo foi e continua sendo um dos principais produtos dos veículos voltados para o 

grande público e um dos principais alimentadores da cultura de massas. Desde seu surgimento 

até os dias atuais, a função do jornalismo é ser uma espécie de janela por onde se espiam as 

partes ‘importantes’ do mundo. (PAIERO,2012, p.79) 

 

Com base nisso atentados terroristas recebem grande cobertura, o atentado é visto como algo 

novo que merece se tornar notícia. “A conversão dos atentados terroristas em notícia abre 

espaço para a mediatização do acontecimento, tornando o facto dominante nos mais diversos 

quadrantes da opinião pública.” (ÉVORA, 2002, p.5)  

 

Assim através do jornalismo as pessoas tomam conhecimento do ocorrido que se torna a 

principal notícia durante alguns dias. O terrorismo acaba por se tornar notícia por contemplar 

os critérios de noticiabilidade.  

 

Segundo Traquina podemos definir critérios de noticiabilidade como “o conjunto de valores-

notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia” 

(TRAQUINA,2005, p.63). Os critérios, segundo Silva (2005), são necessários devido à 

ausência e espaço nos veículos de comunicação para todas as informações do dia a dia. 

“Frente a volume tão grande de matéria prima, é preciso estratificar para escolher qual 

acontecimento é mais merecedor de adquirir existência pública como notícia. ” (SILVA,2005, 

p.3) 

 

O terrorismo se enquadra em critérios de noticiabilidade como o incomum, conflito, no fato 

de causar emoções ao leitor, dentre outros. Entretanto nem todos os acontecimentos se 

encaixam dentro dos conceitos de terrorismo apresentados acima, são cobertos como tal na 

mídia. Entende-se dessa maneira que, embora apresentem elementos parecidos, alguns 

eventos recebem do jornalismo, a classificação de “ato ou ação terrorista”. Enquanto outros, 

que seguem os mesmos padrões não recebem a mesma denominação 

 

Como exemplo compararemos como alguns veículos da mídia brasileira cobriram dois 

eventos recentes: A série de tiroteios ocorridos em Paris em novembro de 2015 que deixaram 

120 mortos e cerca de 200 feridos e o ataque ao hospital no Afeganistão em outubro de de 

2015. 

Na noite do dia 13 de novembro de 2015 uma série de tiroteios em locais de grande 

aglomeração de pessoas na cidade de Paris deixou 120 mortos, 200 feridos sendo que desse 

80 estavam em estado grave. Mais tarde a organização terrorista Estado Islâmico reivindicou 

a autoria dos ataques. O ocorrido recebeu grande cobertura midiática ao redor do mundo e foi 

identificado nos grandes veículos jornalísticos, incluindo no brasil, como “massacre” e, 

principalmente, “atentado terrorista”. 
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O hospital da organização Médicos Sem Fronteiras localizado em Kunduz no Afeganistão foi 

bombardeado no dia 3 de outubro de 2015. O evento resultou na morte de 22 pessoas e deixou 

cerca de 37 feridas. Após investigações foi concluído que o bombardeio foi feito por aviões 

americanos. A destruição do hospital teve uma cobertura média na mídia. A organização dos 

Médicos Sem Fronteiras e a ONU chegaram a dizer que o evento deveria ser considerado 

como um crime de guerra, porém veículos de comunicação ao redor do mundo, inclusive no 

brasil, usaram apenas palavras como “bombardeio” e “acidente” para caracterizar o fato. 

As análises serão feitas utilizando as edições digitais do jornal folha de s.paulo e o portal de 

notícias terra. 

 

Com base nos fatos apresentados a pesquisa visa responder a seguinte pergunta: Quais 

elementos são utilizados por grandes veículos de comunicação brasileiros, mais precisamente 

a Folha de S.Paulo e o Portal Terra, na definição do que vem a ser terrorismo?  

 

Os objetivos da pesquisa proposta são verificar como eventos com características 

semelhantes, mas em locais diversos e realizados por agentes diferentes, são cobertos e 

divulgados por alguns dos veículos de comunicação mais lidos no brasil. O trabalho pretende 

observar quais critérios são utilizados na definição do que é um ato terrorista e como esses 

eventos são mostrados.  
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da corrupção e violência presente 

no México, pautas proeminentes entre os candidatos a presidência do país. Os debates tiveram 

a participação do veterano Andrés Manuel López Obrador do Movimento de Regeneração 

Nacional (MORENA), o ex-deputado Ricardo Anaya representando a coligação entre o Partido 

de Ação Nacional (PAN) e o Partido da Revolução Democrática (PRD) e o ex-ministro José 

Antonio Meade do tradicional e situacionista Partido Revolucionário Institucional (PRI), 

candidatos, na época, a presidência. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: México; Violência; Corrupção; Eleições; Candidatos. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

Introdução 

 

No dia primeiro de julho os mexicanos foram às urnas escolher seu novo presidente. Os 

principais candidatos foram o veterano Andrés Manuel López Obrador do Movimento de 

Regeneração Nacional (MORENA), o ex-deputado Ricardo Anaya representando a coligação 

entre o Partido de Ação Nacional (PAN) e o Partido da Revolução Democrática (PRD) e o ex-

ministro José Antonio Meade do tradicional e situacionista Partido Revolucionário Institucional 

(PRI). As campanhas, que começaram dia 17 de fevereiro, levanta dois problemas permanentes 

no México: a violência e a corrupção.  

 A corrupção tem sido um obstáculo para o México por muito tempo. O ex-presidente 

Vicente Fox, quando assumiu em 2000, definiu como uma das prioridades o combate à 

corrupção, todavia, com a hegemonia do PRI por mais de 70 anos na presidência  país é 

apontada como culpada pelo contexto violento atual do México.  Segundo o Jornal Reforma 

além dos escândalos, a desvalorização do peso, a moeda mexicana, e o aumento recorde para o 

preço da gasolina são alguns dos motivos que levaram o 66º presidente do México ter a menor 

taxa de aprovação dos últimos 30 anos, que atingiu 12% em janeiro de 2017. Há também a 

guerra às drogas declarada em 2006 pelo ex-presidente Felipe Calderón é considerada também 

mailto:bia.s.lima@hotmail.com
mailto:williamlimasly@gmail.com
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um fator agravante para o problema de corrupção no México. 

 

Desenvolvimento 

 

A temática deste presente trabalho surgiu após uma rápida pesquisa exploratória em 

principais sites de notícia internacional. O destaque, na época, eram as eleições do México que 

estavam em destaque, junto às promessas dos candidatos à presidência ligadas a mudança do 

contexto social e econômico.  

A informação de que o México é um país violento é notória todavia, nota-se a 

importância de desenvolver um questionamento profundo quanto  a veracidade desta 

informação. 

Foi necessário também, levantar um questionamento quantitativo para sustentar e 

comprovar essa afirmação tão repetida. Tal questionamento orientou para o desenvolvimento 

da matéria, resultando em uma análise sobre a violência e a corrupção, como foco, nas eleições 

do México.  

Uma matéria jornalística querer uma boa apuração. Visto que o México enfrenta um 

quadro de violência e criminalidade, o levantamento de dados, fontes e pesquisas são os 

principais aliados para uma boa análise. Quanto o processo de apuração, a coleta de informação 

é essencial. Segundo Sílvia Lisboa: 

 

A verificação da veracidade de um relato sempre foi crucial para a 

crença no jornalismo. A busca de uma verdade como correspondência 

ou conformidade ao real sobre fatos é um dos princípios deontológicos 

do jornalismo, juntamente ao interesse público (LISBOA, 2012; 

CÓDIGO, 2007). 

 

Ter a explicação de profissionais, além de dar forma dá forma ao texto, tornando a 

linguagem dos números mais fácil para o leitor. Assim, foi priorizado fontes de grande peso 

acadêmico a credibilidade da matéria e dos dados levantados a fim de que o leitor compreenda 

por completo o cenário mexicano. Quanto a credibilidade, a pesquisadora Rosa Nívea Pedroso 

sistematiza assim a tese de do alemão Tobias Peucer ao explicar: 

 

A credibilidade jornalística aqui é duplamente construída pela 

laboriosidade (isto é pelo trabalho de exploração da verdade) e pela 

atitude do distanciamento crítico (suspeita de parcialidade) em relação 

ao objeto que explora, sem estar preso, alheio, submetido aos afãs dos 

fanatismos partidários, religiosos e etc.  (PEDROSO, 2004, p. 67) 
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  Por meio de uma pesquisa exploratória nas plataformas de universidades dentro e fora 

do país, duas fontes concederam entrevista: o doutor em Ciência Política pela Universidad de 

Salamanca e professor adjunto na área de Ciência Política na UFG, João Carlos Amoroso 

Botelho e o diretor do Justice in Mexico, professor associado em Ciência Política e Relações 

Internacionais da Universidade de San Diego, David Shirk. Ambos, deram sustento e 

complemento a matéria. Entrar em contato com as duas fontes, a princípio apresentou 

obstáculos notórios por ter que lidar com a espera da resposta em um prazo rápido. Todavia, 

ambos se mostraram dispostos a esclarecer dúvidas.  

A insatisfação e o enfraquecimento de grandes partidos, a corrupção incontestável entre 

eles, falta de ações de responsabilidade por vários setores da sociedade como um dos principais 

fatores para a falência dos órgãos de serviço público, crescimento da violência e do tráfico de 

drogas são fatores apontados a medida que o trabalho foi desenvolvido. 

O que resultou em uma matéria factual. Mesmo com os resultados das eleições e, 

reflexiva, pois, grande parte das promessas feitas pelo atual presidente, Enrique Peña Nieto, 

carregam consigo o desejo de mudança desse quadro lastimável em que só no ano de 2017, o 

número de homicídios no México sofreu um aumento de 40.000 homicídios. Segundo dados da 

Anistia Internacional (AI) em seu relatório anual. Foi o ano mais violento se comparado ao 

auge da violência no país, em 2011, em que foram registrados 27.213 assassinatos.  

 

Conclusão  

 

A violência e a corrupção no México não foram pilares das eleições presidenciais de 

2018 por acaso. Estes são problemas que assolam os mexicanos por décadas e ainda não têm 

solução à vista. O agora presidente eleito Andrés Manuel López Obrador chegou ao poder com 

uma campanha fortemente centrada em combate à corrupção e a diminuição de privilégios. Para 

isso, as frequentes denúncias de corrupção e amarras com ilegalidades de seu antecessor 

serviram como impulso para o sucesso da campanha.  

Os políticos mexicanos foram, no geral, se afastando de medidas mais duras e, de certa 

forma, populistas contra os cartéis após o visível fracasso da política de tolerância zero do ex-

presidente Felipe Calderón. O atual presidente não é diferente: ele planeja rever a "guerra às 

drogas" que ocorre no México e em grande parte do mundo há muito tempo. 

Como pôde ser observado, os dois tópicos discutidos foram a força motriz por trás das 

eleições mexicanas em 2018. Os eleitores decidiram que esses assuntos são de maior urgência 
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e/ou relevância para o país atualmente. Agora o que nos resta observar é se a escolha do projeto 

de governo de Obrador foi a melhor. 
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Introdução 

O quadro “A Escrava Romana”, de Oscar Pereira da Silva, foi analisado de acordo com a 

classificação de Wölfflin. Segundo o método de identificação do crítico, tem sua interpretação aberta, 

e é plural, pois seu significado depende do contexto em que está inserida. Sendo assim, a obra toma 

um significado subjetivo e emocional, que faz com que várias interpretações sejam inferidas, 

dependendo do momento e da época em que ela está sendo observada.  A partir desse estudo, foi 

desenvolvida uma releitura crítica à obra, trazendo um novo conceito. 

 

Desenvolvimento 

A obra “A Escrava Romana”, retrata uma escrava que está sendo vendida como objeto sexual. O 

quadro, de caráter realista, pertence ao pintor Oscar Pereira da Silva, muito conhecido pela sua 

representação feminina, que não somente retratava a mulher como objeto, mas que eventualmente 

criou o conceito de femme fatale. 

Com a pintura em questão, podemos dizer que a sensualidade é visível através do caimento das vestes 

e das joias que ela usa em seus braços e orelhas. Além disso, o vaso que está caído a seus pés é uma 

ânfora, muito usado pelos romanos para carregar azeite, vinho e água e esse objeto traz uma 

sofisticação à cena. 

O artista retrata a mulher apenas como uma escrava, como se ela não tivesse nada mais a oferecer 

para a sociedade do que a sua virgindade, que é o significado implícito no quadro através do que se vê 

escrito na placa pendurada em seu pescoço, que diz: virgem, 21 anos. 

Apesar disso, alguns autores colocam que, apesar do que está escrito em seu “rótulo”, o jeito que seu 

corpo é representado dá a entender de que ela não é mais virgem e a placa indica a submissão. Sua 

postura indica o contrário da imagem submissa e inocente. A posição que ela se encontra e a mão em 

sua cintura com o olhar se dirigindo diretamente a quem a observa, passa desprezo e provocação. 
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A nudez, que geralmente é usada para deixar a mulher vulnerável, não causa esse impacto, já que ela 

se sente à vontade e transmite sensualidade e confiança.  

Através desses aspectos descritos, escolhemos representar a marca de joias Anissa Kermiche. O colar 

da foto da releitura é para o lançamento de uma coleção de joias da antiguidade clássica, 

representando Roma e Grécia, assim como o cinto. 

O conceito da marca é que as joias deem força e poder a mulheres que as usam, mas ainda prevaleça 

e feminilidade. Isso é possível através do uso de curvas, linhas rústicas e círculos utilizado no design de 

suas peças.  

Ainda coloca que sua ambição é ajudar a construir uma geração de mulheres de sucesso que observa 

o mundo ao seu redor e ajuda a transformá-lo. 

O quadro mostra uma mulher, que apesar de escrava e submissa, não perde sua força, sensualidade, 

ambição e sua vontade de poder, afrontando com o olhar àqueles que a olham como um objeto. Isso 

define e defende a escolha da obra como releitura para a marca. O trabalho tira essa ideia de “escrava 

sexual” e mostra uma mulher com olhar forte e dona do seu corpo.  

Ela aproxima, de uma forma provocativa, períodos diferentes e distantes, através de um mesmo ponto 

de vista e vontade de dar poder às mulheres. Mesmo que a situação seja extrema na época do quadro, 

é possível fazer uma analogia com o conceito da marca e os dias atuais, já que, muitas vezes, as 

mulheres ainda são olhadas como objetos e é necessário confrontar as pessoas e os padrões para que 

essa imagem seja abolida. 
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Considerações finais 

A partir da análise, tanto da obra quanto da releitura, podemos concluir que, o quadro mostra uma 

mulher, que apesar de escrava e submissa, não perde sua força, sensualidade, ambição e sua vontade 

de poder, afrontando com o olhar àqueles que a olham como um objeto. Isso define e defende a 

escolha da obra como releitura para a marca “Anissa Kermiche”, que trabalha o conceito 

do empoderamento através das joias. Nosso trabalho tira essa ideia de “escrava sexual” e mostra uma 

mulher com olhar forte e dona do seu corpo.  Ela aproxima, de uma forma provocativa, períodos 

diferentes e distantes, através de um mesmo ponto de vista e vontade de dar poder às mulheres.  

  

  
A Escrava Romana (1894) Releitura do quadro com viés comercial 
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RESUMO 

 
Esse trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova modalidade de esporte, apresentando 

o que é e quais são as suas modalidades, a crescente busca de esportes adrenérgicos devido a 

questões da sociedade, e o desenvolvimento da nova modalidade baseado em tendências do 

mercado esportivo e interesse econômico. Além disso, há também um evento de divulgação e 

associação a algumas marcas.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: esporte; modalidade; adrenérgicos; tendências; marcas. 

 

 

ESPORTE E CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Para que a discussão sobre o que é esporte possa existir, é necessário se atentar às fases 

histórias que ele já passou para chegar ao que nós conhecemos hoje. Considerado apenas como 

atividade física no início da Pré-história, ela era diretamente relacionada à necessidade de 

sobrevivência do indivíduo com a caça. Entretanto, com o aprendizado do cultivo do solo, os seres 

foram se tornando cada vez mais sedentários e passaram a usar a atividade apenas como jogo para 

socialização.  

Já na época de Grécia e Roma Antiga, os jogos ganharam muita importância e passaram a ser 

muito bem organizados e caracterizados como olímpicos, ou seja, tornou-se uma competição em que 

cada atleta disputava individualmente. As atividades ainda possuíam outras funções de acordo com a 

regionalização, por exemplo, em Esparta eram utilizadas para o desenvolvimento da força física 

durante a formação militar.  

Na Idade Média, ocorreu um grande distanciamento do esporte e as poucas modalidades que 

ainda existiam eram com cavalos e restritas à nobreza. Já no Renascimento, o contato com o corpo e 

o belo deixou de ser como um tabu e trouxe uma nova vivência ao esporte, sem a presença de bolas e 

com um caráter de socialização maior. 

Assim, é possível perceber uma espécie de padrão em que as diferentes épocas não 

aproveitavam as definições e regras esportivas das que antecediam a si, adaptando as atividades para 

as próprias crenças. Além disso, há um afastamento e aproximação continuo das atividades físicas e/ou 

esportes constante, que deixou de acontecer a partir da Idade Moderna.  

A Revolução Industrial trouxe a ascensão da classe média e forneceu mais tempo livre aos 

operários. Com isso, as mães que passaram a trabalhar começaram a reivindicar escolas e, nesses 

pontos de ensino, o esporte passou a ser utilizado como forma de recreação. Não apenas em colégios, 

mas também como forma de diversão quando os trabalhadores não estavam nas fábricas.   
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Por fim, a Idade Contemporânea é fortemente marcada pela revolução digital, que trouxe com 

extrema força a procura pelo corpo belo, saudável e ideal baseados em padrões de imagens irreais e 

altamente modificados. Os esportes passaram a ter diversas funcionalidades, como recreativas ou 

competitivas, para tornar-se profissional ou apenas atingir um objetivo pessoal, entre outras 

possibilidades, além de não ser mais algo limitado e com poucas modalidades. 

Mas afinal, o que é esporte? É um jogo ou qualquer atividade que demande exercício físico ou 

mental, com prática metódica, sendo individual ou coletivo, que pode ser utilizado como recreação, 

competição ou para condicionamento corporal. 

Assim, o esporte acaba sendo muito importante na época atual já que promove a globalização, 

o interesse econômico no desenvolvimento de novas modalidades, a inserção social, pesquisas muito 

importantes para a sociedade, empregos, movimentação de mercado e, também, atletas tornam-se 

mitos, principalmente devido à exposição nas redes sociais e rapidez na transmissão e acesso à 

informação.  

 

DIMENSÕES DO ESPORTE 

 

Quando se trata de esportes, deve-se ficar atento a quais são as principais características que 

as definem entre algumas dimensões, ou seja, algumas especificidades como a preocupação com o 

rendimento, competição e lazer, faz com que possam ser divididos entre as dimensões: educacional, 

recreativa e rendimento. Além disso, essa definição serve como embasamento para ações e 

investimentos na área esportiva.  

A dimensão Educacional baseia-se na formação física e sociocultural do sujeito, havendo uma 

menor preocupação com a competição e maior com a colaboração entre todos os participantes. 

Já a Recreativa possui como base o lazer, a socialização, a integração e o descompromisso com 

tempo ou métricas rígidas, já que estão praticando o esporte somente por diversão.  

Por fim, a dimensão do Rendimento sempre visa algum tipo de ganho, seja financeiro ou 

vitória. Além disso, possui muita preocupação com o tempo e com as métricas rígidas de treino e 

competição, sendo dividido também entre amador e profissional: o primeiro não consegue viver 

apenas do esporte e o segundo consegue viver com a remuneração proveniente da atividade.  

 

BUSCA POR ESPORTES ADRENÉRGICOS 

 

O Brasil, atualmente, passa por um problema crônico de segurança pública, sendo este um dos 

maiores desafios da sociedade brasileira, acarretando em uma necessidade, da população, de se 

proteger de maneira privada, ou seja, por meios de sistema de segurança. Com isso, coloca-se em 

prática medidas para evitar os altos níveis de violência do país, como por exemplo, instalar câmeras 

de segurança, cercas elétricas e inúmeros aparatos tecnológicos que possuem como intuito proteger 

e vigiar as pessoas afim de impedir com que sofram com o caos urbano que a falta de segurança 

proporciona. 
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Desta maneira, a busca por esportes radicais aparece como alternativa de fuga da 

realidade, já que esta é uma maneira de driblar os efeitos causados pelo enclausuramento social. 

Os esportes radicais são uma opção por proporcionarem a aventura e adrenalina necessária para 

superar limites, além do enfrentamento direto com o medo já que no momento de tensão, o 

corpo do praticante libera adrenalina, fazendo com que a frequência cardíaca aumente e com 

que suas reações naturais do corpo humano, como luta ou fuga, sejam ativadas. Através destes 

estímulos, os praticantes ganham confiança para realizarem os movimentos necessários para as 

mais diferentes situações. 

O interesse pelos esportes radicais aparece justamente por possibilitarem uma nova 

experiencia ao praticante, sendo possível realizar atividades que não são corriqueiras e comuns, 

assim, o intuito dessas modalidades são o de incentivar e motivar os praticantes a superar 

desafios e vencer limites, além de proporcionar autoconfiança e autoconhecimento.  
 

DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE/ EXPLICAÇÃO DA MODALIDADE 

 

O novo esporte Wild Trio consiste na junção de três modalidades esportivas radicais, sendo 

elas a corrida de montanha, salto de asa delta e o stand up paddle. Essas modalidades representam, 

de maneira geral, os esportes aquáticos, terrestres e aéreos, assim, ao anexá-las a uma só modalidade 

ocorre o compartilhamento de suas características principais, tornando o Wild Trio um esporte 

dinâmico e inovador. 

A corrida de montanha foi escolhida por ser uma das mais difíceis provas de corrida, pois possui 

obstáculos naturais e exige um extremo preparo físico por parte do atleta já que o rendimento desta 

prova está diretamente relacionado ao treinamento que o corredor possui. No caso do salto de asa 

delta, o preparo físico não é um fator decisivo, porém, as técnicas usadas podem ser um diferencial, 

sendo uma modalidade extremamente precisa em seus movimentos e onde os erros podem ser fatais. 

Por outro lado, o stand up paddle possui como única exigência o equilíbrio necessário para se manter 

em pé na prancha.  

O Wild Trio é um triátlon radical praticado em revezamento de equipe, dividido em três etapas 

onde a equipe que realizar o circuito em menor tempo será a vencedora. A primeira parte da prova é 

a corrida de montanha, que tem como finalidade os atletas correrem, superando os desafios naturais 

de uma montanha, até o topo em menor tempo. Já a segunda etapa é a parte mais técnica da prova 

pois envolve o salto de asa delta, o atleta irá saltar do topo da Pedra da Gávea até a praia, dando início 

assim a terceira e última etapa do circuito. Na praia será realizado uma prova de stand up paddle race 

em que o vencedor será o atleta que finalizar o percurso em menor tempo. Todas as etapas do circuito 

serão interligadas, ou seja, a equipe só poderá iniciar uma nova etapa após finalizar a anterior. A 

equipe vencedora será a que realizar todo o trajeto em menor tempo. 

Para a concepção de uma nova modalidade esportiva que tivesse como essência as características 

fundamentais de um esporte radical, foi preciso idealizá-la de maneira que integrasse os diversos 

segmentos radicais que o esporte possui, com isso, os fatores que transformam o Wild Trio em uma 

nova modalidade são os preceitos fundamentais que uma atividade esportiva necessita, como por 

exemplo, o senso de superação, o trabalho em equipe, o preparo físico e mental e o grande potencial 

de interação e dinamismo. Podendo este, também, ser uma ferramenta de interação social e um 

esporte popularizado, uma vez que suas diretrizes são baseadas em outras modalidades já difundidas 

e praticadas de maneira geral pela sociedade.  
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EVENTO EXIBIÇÃO DO EXTREME WILD TRIO 

 

 Esta modalidade seria apresentada em um evento teste, que acontecerá no Rio de Janeiro. O 

início do circuito começa pela trilha da Pedra Bonita, com extensão de 1.257 metros, em seguida para 

a rampa de voo que fica 550 metros do nível do mar. Para então, o atleta pousar na Praia do Pepino 

em São Conrado e o próximo competidor segue para a etapa aquática. 

Para que a competição tenha um bom público presente e um bom número de espectadores, a 

divulgação do evento será feita nas redes sociais, em lojas de esporte e principalmente nos lugares 

que os amantes dos esportes envolvidos mais frequentam como, lojas especializadas, centros de 

treinamento, escolas que ensinam a prática destas modalidades, com transmissão no Canal OFF ou 

ESPN, e transmissão pela internet. 

As pessoas presentes além de presenciar a estreia de uma modalidade esportiva terão como 

entretenimento experimentação dos esportes, primeiros aprendizados de cada um deles, técnicas e 

conversa com os atletas convidados. Além disso, as atrações musicais serão Jack Johnson e Natiruts. 

PRESENÇA DE MARCAS QUE FORTALECEM A MODALIDADE 

 

 O principal nome do evento é o da Red Bull, comumente conhecida como patrocinadora de 

competições radicais e de atletas que os praticam. Como, Cliff Diving, X-Fighters, Air Race, Rampage, 

Crashed Ice, entre outros. Nesse evento, a marca vai trazer cinco atletas, de diversos lugares do 

mundo, de cada uma das três modalidades que compõem o triátlon e os times serão sorteados no dia 

do evento, momentos antes, para adicionar mais emoção e diversão à competição, já que a intenção 

não é a competição e premiação em si, mas sim a apresentação de uma nova modalidade. 

 Os patrocínios secundários terão menos visibilidade, mas são de extrema importância para a 

composição do evento como um todo. A GoPro vai fornecer as câmeras, que postas em diversos pontos 

do circuito, nos capacetes, nas pranchas e asa deltas. Estas filmagens serão disponibilizadas no site das 

marcas que patrocinaram o evento. A Adidas fornecerá os artigos esportivos como, roupas, 

equipamentos e a nova linha Ultraboost X Parley, um tênis feito com resíduos plásticos reciclados para 

inibir que estes dejetos poluam os oceanos e com a tecnologia necessária para uma corrida de alta 

performance, como a que este evento exige. 
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RESUMO 

O presente relatório se propõe falar sobre o fenômeno dos esportes eletrônicos, conhecidos 

atualmente como e-Sports e falar sobre os efeitos dele na economia, sobre sua história e como 

esse tipo de esporte tem impactado a vida das pessoas. Para realizarmos o trabalho fizemos 

pesquisas de artigos acadêmicos, nos baseando em estudos já realizados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Esportes eletrônicos, e-Sports, Cyber Atletas. 

 

 

Introdução 

De acordo com a revista Meio e mensagem (2016, online), os anunciantes estão atentos aos 

esportes eletrônicos e marcas de nome como: Coca-Cola, Nissan, Volkswagen, Samsung e 

Logitech. De acordo com uma pesquisa realizada pelo SuperData 

essas marcas investiram mais de US$ 578 milhões em patrocínios, eventos e 

transmissões do e-sport no ano de 2015, com perspectiva de atingir US$ 1,9 

bilhão este ano (2018). Estados Unidos e Europa possuem 52% deste total.  

No final do ano de 2015, por exemplo, a Riot bateu o recorde de 334 milhões de espectadores 

durante as cinco semanas do tour do Mundial que aconteceu em Paris e Berlim, ou seja, ocorreu 

um aumento de 46% em relação ao ano anterior (2014). A grande final teve 36 milhões de 

acessos sendo 14 milhões durante o pico de audiência. 

As marcas passaram a entender que os jogos eletrônicos são uma mídia certeira para deixar a 

lembrança da marca nas pessoas. Elas fazem isso via patrocínio e ações de marketing. E para 

isso, as marcas usam a mente do consumidor que mais as tem desafiado. E quem seriam esses 

consumidores? Os jovens que vão dos 14 aos 25 anos. Vale ressaltar que este público não é 

composto apenas de rapazes que jogam. Muitas garotas estão se integrando a esse universo 

também. 
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Isso sem mencionar que a narração dos esportes eletrônicos acaba por encantar pessoas que 

nem sequer entendem as regras dos jogos. Gente que é de fora desse mundo pode acabar 

percebendo o e-Sports como uma fonte de entretenimento e lazer. 

Porém, algumas marcas ainda não notaram o quanto essa área é importante e não investem sua 

comunicação dentro de jogos e com isso, elas acabam perdendo uma grande oportunidade de 

se comunicar com milhares de jovens ao longo dos dias e fixar-se na mente deles. Os fãs dos e-

Sports podem ser considerados torcedores como quaisquer outros. Eles amam ver as partidas. 

Vibram, torcem e até mesmo chegam a se reunir na casa de amigos para vere as transmissões. 

Eles também acabam vestindo a camisa de seu time preferido, usam boné e até mesmo 

participam de grupos no Facebook. E acabam se provocando através das mídias sociais e 

sempre defenderem suas torcidas. Esse público também acaba por freqüentar a Campus Party, 

a BGS, a ComicCon, a Age Prime. Esses eventos também são grandes e conseguem reunir 

milhares de fãs. As pessoas vão para jogar, assistir, conferir as novidades do setor ou apenas 

para se reunirem e se divertirem. E podemos dizer que a chegada das partidas de e-Sports na 

tela da TV traz a massificação para o estilo de vida dos jovens. No ano de 2016 ocorreram dois 

grandes eventos em São Paulo, no Ginásio do Ibirapuera. Foram 30 mil fanáticos torcendo pelos 

seus times e, por vezes, eventos como estes podem chegar a cinco horas de duração, como a 

final do Campeonato Brasileiro de LeagueofLegends, o CBLOL, no Allianz Park, que foi 

realizado em 2015. 

No dia 9 de julho de 2016 ocorreu a final do CBLOL 2016, no Ginásio do Ibirapuera, com 

transmissão pelo SportTV. E a crise econômica não atingiu o cenário de games. Esse mercado 

permanece inabalado. 

Já não é uma grande novidade que os esportes eletrônicos crescem anualmente. A Webedia, 

que licencia a marca IGN no Brasil chegou a investir a quantia de R$ 3 milhões no esporte 

eletrônico no mercado brasileiro no ano de 2016. Segundo um estudo realizado pela Newzoo 

em fevereiro do ano de 2017, o mercado de e-Sports teve um crescimento total de 51,7% no 

ano de 2016, arrecadando cerca de US$ 493 milhões. E há uma previsão para que em 2020 tanto 

a audiência quanto o lucro do setor cheguem a cerca de US$ 1,4 bilhão (R$ 4,2 bilhão). 

Outro fator dentro dos e-Sports que terá um crescimento considerável é o do número de fãs 

desse setor. Em 2016 a audiência dos campeonatos, transmissões ao vivo (streams) e 

desenvolvimento de marcas de esportes eletrônicos teve o alcance de 162 milhões de pessoas 
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no mundo, por exemplo. Já a expectativa para 2020 é que o número aumente em 20,1%. O setor 

ainda poderá contar com uma comunidade de 589 milhões de fãs no total e isso equivale a 

metade da população da Índia. 

Já para daqui três anos, a previsão é de que o público de e-Sports vai conseguir ser comparado 

à audiência de esportes "tradicionais”, pois o estudo indica que esse crescimento será apenas 

três vezes menor do que campeonatos de basquete, por exemplo. Portanto, a pesquisa realizada 

pela Newzoo confirma que de fato o esporte eletrônico já está sendo reconhecido financeira e 

socialmente como uma modalidade esportiva como qualquer outra. 

Os Estados Unidos estão na liderança do mercado de e-Sports. Eles possuem investimentos de 

desenvolvedoras de jogos competitivos e de organizações que promovem torneios que 

promovem até US$ 257 milhões (R$ 787 milhões) anuais – E a previsão de 2020 é alcançar até 

US$ 607 milhões (R$ 1,8 bilhões). E quando se trata do Brasil, o país possui um dos maiores 

públicos dos e-Sports. Já são ao todo 11,4 milhões de entusiastas, ficando atrás apenas atrás da 

China e dos Estados Unidos, que possuem os maiores públicos. 

Todo esse impacto atinge especialmente as vendas via merchandising de e-Sports (camisetas, 

canecas, uniformes, bonecos colecionáveis, etc..). 

Preconceito no E-sport 

Apesar do público e capital envolvidos, os esportes eletrônicos ainda não são vistos como 

esportes “de verdade” pela maioria das pessoas. Isso acaba resultando na baixa 

profissionalização. Esse preconceito ocorre, pois as pessoas consideram o esporte como algo 

que exija algum tipo de esforço físico. Em 2014 houve até mesmo certa discussão por conta 

disso, pois o presidente da ESPN disse que não considerava o e-Sport como um esporte. O que 

John Skipper disse foi o seguinte: “Não é um esporte, é uma competição. O xadrez é uma 

competição, damas é competição. Na maior parte das vezes estou interessado em cobrir esportes 

reais.” 

E esse comentário chegou até mesmo a gerar dúvidas, pois o canal ESPN já chegou a exibir no 

ano de 1997 um campeonato de Magic: The Gathering. E outra coisa que é sabida é que eles 

também fecharam um acordo com a Major League Gaming para que os X Games abrigassem 

um torneio de Call Of Duty: Ghosts. E não podemos nos esquecer da presença do pôquer entre 

os “esportes” que a rede cobre. 
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A opinião de John Skipper não foi vista com bons olhos por quem é apaixonado pelos esportes 

eletrônicos, ainda mais quando os profissionais que existem nessa área defendem que a TV terá 

um papel essencial na hora de difundir a prática dos e-Sports. 

Outro caso de comentário sobre os esportes eletrônicos que acabou gerando revolta por parte 

dos cyber atletas ocorreu no ano de 2013. O que ocorreu foi o seguinte: A rede SporTV exibiu 

uma matéria falando sobre o e-Sport e a jornalista em questão afirmou que quem pratica 

esportes eletrônicos sequer pode ser chamado de atleta. 

Outra coisa que as pessoas que estão por fora do mundo dos games costuma pensar é que alguns 

tipos de jogos podem “formar assassinos”. Há gente que acredita que os jogos eletrônicos 

possam incentivar a violência entre os jovens jogadores. 

Outro preconceito existente é em relação aos estereótipos dos jogadores. Muitas pessoas 

pensam que os cyber atletas são: Irresponsáveis, imaturos, gordos, nerds e por aí vai. E os 

jogadores não gostam nenhum pouco dessas imagens que os outros têm em relação á eles. E 

não podemos esquecer de mencionar que há preconceito contra os cyber atletas dentro do 

próprio ambiente familiar. 

Outro ponto importante a ser abordado é o preconceito que as mulheres que são gamers acabam 

sofrendo. Dados de uma pesquisa que foi realizada no ano de 2012 revelou que 63% das 874 

jogadoras que foram entrevistadas pelo blog PriceCharting já sofreram algum tipo de assédio 

em jogos online. E ainda há casos em que essas jogadoras foram obrigadas a ouvir comentários 

de cunho machista. 

E por conta de todo esse assédio, 35% dessas jogadoras decidiram passar um tempo longe dos 

jogos eletrônicos. E 9% delas tomaram um rumo mais drástico: Elas simplesmente mudaram 

de hobby para evitar esse tipo de acontecimento. Outras garotas acabam decidindo usar apelidos 

masculinos para jogar, pois assim acabam evitando os comentários machistas. Uma coisa que 

também ocorre, ainda se referindo ao lado feminino dentro dos games é que há uma sub-

representação feminina dentro dos jogos. As personagens que são mulheres dentro dos jogos 

geralmente sofrem com estereótipos muito machistas. O que ocorre é que na grande maioria 

dos jogos as mulheres são tidas como prêmios, vítimas e até mesmo como objetos sexuais. 

Existe também aquele famoso clichê de a mulher ser a donzela indefesa que está em constante 

perigo. 
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E um fato que não pode ser ignorado é que agora as meninas são a maioria dentro do universo 

dos jogos dentro da comunidade brasileira. Os dados da Pesquisa Game Brasil de 2016, 

mostraram que as mulheres naquela época já representavam o total de 52,6% dos jogadores 

brasileiros. Em 2015 essa porcentagem era de 47,1%. E esse mesmo estudo acabou mostrando 

ainda que 34% das jogadoras tinham idades entre 25 e 34 anos, 55% preferiam jogos de 

estratégia e 80% também gostavam jogar com os filhos. 

Porém, mesmo com esse número alto de mulheres que são jogadoras ainda há um problema: O 

número de jogos que são feitos por elas não chega a ser nem mesmo 10%. Talvez com o 

envolvimento das grandes marcas como patrocinadoras, tais preconceitos possam ser superados 

e uma nova era de inclusão dos Esportes como, de fato esportes, esteja surgindo. 

  

Referências: 

 

MEIO E MENSAGEM E-sports, um novo meio de comunicação. Acesso em 2018. Disponível 

em: http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/07/01/e-sports-um-novo-meio-

de-comunicacao.html 

 

SPORTV. E-sport notícia. Brasil segue como terceiro maior público cativo de esports. Acesso 

em 2018. Disponível em: Sportvglobo.com 
  

http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/07/01/e-sports-um-novo-meio-de-comunicacao.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/07/01/e-sports-um-novo-meio-de-comunicacao.html


1015 

 
 

ESTRATÉGIAS DE GAMIFICAÇÃO – POKÉMON GO NO MARKETING 
 

Aluno: Vanessa Lacerda de Sousa / E-mail: vanessa-lacerda@hotmail.com 

 

Orientador: Prof. Eduardo Zafaneli 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, observou-se o aumento da utilização de jogos digitais no ambiente de 

entretenimento, cultura popular e até mesmo no meio acadêmico. A gamificação é o conjunto 

detécnicas de jogos utilizadas como estratégia para aumentar o engajamento do público com a marca 

de maneira lúdica, oferecendo incentivos, voltados a recomendação, avaliação e captação de clientes. 

É um verdadeiro aliado do Marketing para alavancar os negócios. Analisando o Pokémon Go, jogo 

eletrônico de realidade aumentada, disponível para smartphones que virou tendência entre os 

usuários desde o seu lançamento em 2016, percebe-se a forte interação deste jogo com as marcas, 

que o viram como oportunidade e perceberam o quanto teve influência no relacionamento e 

comportamento de seus clientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação; Engajamento; Pokémon Go; Relacionamento; Jogo.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Este projeto visa traçar um paralelo entre o jogo eletrônico Pokémon Go disponível nas 

plataformas IOS e Android e a gamificação enfatizada na natureza experiencial do marketing, com o 

intuito de aumentar o engajamento dos consumidores, a captação de clientes e sua importância na 

prospecção dos negócios.  

A gamificação tem origem do termo em inglês gamification,“uso de princípios dos jogos em 

contextos alheios ao jogo” (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017, p.192)e tem se tornado alvo de 

discussões ao longo do tempo, por ser uma ferramenta importante em diversos cenários, inclusive 

com destaque na área de marketing, pois as marcas se aproveitam deste universo lúdico e utilizam as 

técnicas, mecânicas, e layouts de jogos para gerar conexão, interatividade e criar uma relação mais 

profunda com seus consumidores. É uma forma de proporcionar uma experiência diferenciada e 

inovadora de maneira divertida. 
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Nos últimos anos, observamos que o sucesso dos jogos digitais na indústria do entretenimento 

comercial, com alto índice de vendas de consoles, dividindo espaço com os jogos multiplayer online, 

tem estimulado pesquisas sobre seus efeitos e importância na era digital.  

A gamificação surgiu neste cenário como uma tendência dentro dos setores comerciais e de 

marketing, e recentemente vem ganhando a atenção de acadêmicos, educadores e profissionais de 

diversas áreas. É notável a evolução desse mercado. Os games unem ferramentas tecnológicas e de 

design que atingem consumidores das mais variadas faixas etárias e gêneros. Possuem diversos 

mecanismos utilizados nos games e os tornam mais reais, interativos, cativantes e personalizados.   

Existem diversos fatores essenciais para tornar o jogo envolvente, como por exemplo os desafios 

propostos, a necessidade de esforço físico e mental e, até mesmo a frustração, pois o não alcance do 

objetivo gera o desejo de superação, aumentando a vontade de jogar novamente. Muitas vezes, torna-

se algo viciante. A experiência de jogar deve ser interessante, enriquecedora e se sobrepor ao 

resultado alcançado, uma vez que o caminho percorrido durante as horas investidas na atividade é um 

dos principais motivos pelo qual um jogo é iniciado, desenvolvido com engajamento e finalizado.  

Constata-se que o avanço da tecnologia e o aumento do uso de dispositivos digitais influencia a 

mudança de comportamento dos indivíduos da sociedade e facilitaram a expansão do processo da 

gamificação. As pessoas estão cada vez mais conectadas e inseridas dentro do meio digital. Nos jogos, 

com o lançamento de desafios, cumprimento de regras, metas, efeito surpresa e a sequência de 

acontecimentos que formam a história, com a conquista de pontos e troféus, gráficos para o 

acompanhamento da performance, a superação de níveis e criação de avatares (personificação 

imaginária da própria pessoa e do seu estado de espírito na forma de um personagem), engajam os 

envolvidos nas tarefas, e estimulam sua participação nos jogos.  

O Pokémon Go é um jogo eletrônico de realidade aumentada, lançado em 2016 pela Niantic, uma 

cisão do Google e pela Pokémon Company. A Nintendo, empresa japonesa que é sucesso no universo 

dos games, detém um terço da Pokémon Company e tem participações na Niantic. O jogo é para 

dispositivos móveis e em pouco tempo se tornou um grande fenômeno entre os usuários.  

Permite que os jogadores capturem criaturas chamadas de Pokémons que estão espalhados pelo 

bairro ou pela cidade e foram introduzidas no mundo real por recursos de dados de localização. Assim 

os jogadores tem que explorar o mundo real para captura-los. 

Também é possível dominar ginásios, local onde as batalhas de Pokémons são realizadas com 

outros jogadores ou contar com o sistema de itens que são obtidos gratuitamente nos Pokéstops. Isso 
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requer que os jogadores se desloquem para lugares diferentes, ande pela cidade e até mesmo conheça 

novos lugares. 

Existem diversas razões pelas quais a gamificação é considerada a melhor 

ferramentapara o engajamento. Em primeiro lugar, esse sistema tira proveito 

do desejo humano de alcançar metas mais altas e ser reconhecido por suas 

realizações. Alguns consumidores são motivados por recompensas e outros, 

pela autorrealização. Á semelhança dos jogos, existe certo nível de vício 

envolvido em perseguir níveis mais altos. Assim, os clientes têm interações 

continuas com as empresas, criando uma afinidade mais forte. (KOTLER, 

KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017, p.193) 

 

Como o jogo Pokémon Go, envolve a interação de usuários com lugares e estabelecimentos, os 

profissionais de marketing o enxergam como uma poderosa ferramenta para promover marcas e 

estabelecimentos comerciais, como forma de gerarem um fluxo maior de clientes. Tornou-se um 

incentivo para as empresas atraírem Pokémons e itens de Pokéstops para seus espaços físicos.  

O pizza bar L’inizio em Long Island, em Nova York, afirma que suas vendas 

saltaram 75 por cento no fim de semana pela ativação do recurso “módulo 

de atração” que atrai personagens Pokémons virtuais para a loja, assim 

atraindo jogadores próximos. O gerente da loja gastou 10 dólares para ter 

uma dúzia de personagens Pokémon colocados no local, de acordo com um 

relatório do New York Post. (MOON, 2016) 

 

O| pizza bar L’inizio foi um dos primeiros estabelecimentos a explorar este recurso para alavancar 

seus negócios e foi um verdadeiro case de sucesso. Aos poucos o sucesso dessa estratégia se espalhou 

para outros estabelecimentos, desde franquias, lojas, à pequenos varejistas, afim de cativar 

consumidores.  

A rede de fast food McDonalds também utilizou o Pokémon Go para conquistar clientes e 

alavancar receita. Como patrocinadora do jogo, ações do McDonalds registraram em 2016, a maior 

alta em 15 anos no Japão.   

Dias anteriores das informações sobre o patrocínio vazarem, a rede já apresentava resultados 

satisfatórios. “Eles informavam que 3 mil lanchonetes seriam "transformadas" em Ginásios Pokémons, 

locais onde jogadores podem disputar batalhas entre si. ” (LINK, 2016) 

A gamificação tem papel fundamental no marketing e pode ser amplamente difundida no mundo 

dos negócios. A ferramenta tem um leque de recursos que podem ser utilizadas pelas marcas e seus 
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conceitos com dados de geolocalização aliados a tecnologia foram capazes de habilitar uma nova 

forma de atrair o público para os estabelecimentos.  

Conta com estratégias promocionais, de incentivo, e até mesmo o marketing viral, presente em 

uma forte tendência do marketing digital.  

As pessoas estão cada vez mais conectadas na internet, o que facilita a disseminação desse 

método, cria uma rede de clientes com comunicação e troca de informações e estreita o seu 

relacionamento com a empresa e a marca.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso da gamificação atrelada a estratégias de marketing é uma oportunidade para as empresas 

e marcas inovarem na forma de captar clientes e movimentar negócios. O jogo eletrônico Pokémon 

Go se tornou um importante aliado no uso da gamificação para gerar maior conexão dos consumidores 

com as marcas. De maneira divertida e cativante, a mecânica dos jogos podem ser utilizadas para 

auxiliar diversas ações de relacionamento com o cliente.  

Com o crescente uso da tecnologia, os profissionais de marketing precisam de uma série de táticas 

para engajamento dos consumidores e podem utilizar aplicativos para dispositivos móveis, por 

exemplo, a fim de enriquecer a experiência digital do cliente, como foi o caso da utilização do Pokémon 

Go com estratégias de gamificação, ajudando restaurantes locais, franquias, lojas, varejistas, etc., a 

gerar tráfego e consumo em seus estabelecimentos comerciais com a procura dos participantes em 

capturar o maior número de Pokémons. 

A gamificação surgiu como tendência no cenário do marketing e mostra ser uma técnica que 

comprovadamente proporciona maior interatividade entre os consumidores, seja para fortalecer uma 

mensagem, gerar emoções, divertir os consumidores ou captar seus dados para ações futuras, é uma 

ferramenta poderosa, com diversos recursos que podem ser explorados pelas marcas. Também é 

amplamente utilizada em diversas outras áreas, de maneira inovadora na realidade do dia a dia 

profissional, escolar e social do indivíduo.  
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FAKE NEWS NA ERA DA PÓS-VERDADE 
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Orientador: Edson Capoano 

 

INTRODUÇÃO 

   O Jornalismo como principal fonte de comunicação em uma sociedade, uma de suas 

premissas é o compromisso com a verdade, ele entra em conflito com a “Era da Pós-verdade”, 

visto que nesse período o conceito o qual prevalece é o subjetivo. Então o papel do jornalismo 

possui é mediar os fatos subjetivos com fatos objetivos. 

Para definirmos algo verdadeiro é preciso que neguemos perfeitamente os outros fatos, 

ou seja, é uma relação de dependência. Existem dois modos de verificação da verdade. O 

primeiro é o subjetivo, esse o qual corresponde à linha de pensamento pessoal equilibrada entre 

a fala e o que é pensado. O outro é o intersubjetivo. Esse segundo modo é quando dois sujeitos 

utilizam os mesmos métodos e explicações para se referirem à mesma situação. 

 A questão é: como eu consigo provar que algo é verdadeiro e que essa situação 

representa em minha mente a mesma coisa que a realidade externa e que os outros também 

possuem a mesma convicção? 

         O conceito de Pós-verdade consiste em apelar para fatos subjetivos, ou seja, emoções 

ou crenças pessoais, colocando-os em maior influência do que os fatos objetivos, aqueles que 

podem possuir um maior grau de verdade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na nova Era da informação o avanço da tecnologia permite que os meios digitais sejam 

acessíveis para boa parte da população mundial, isso quer dizer que qualquer indivíduo, através 

das redes sociais, pode ser dono do seu próprio meio comunicativo, dos quais: Facebook, 

Instagram, entre outros. 

A liberdade de poder publicar aquilo que quiser é um sentimento de satisfação para os 

usuários. Entretanto, a propagação das informações que são postadas nas redes são rapidamente 

disseminadas e têm a capacidade de atingir milhares de pessoas em um curto período. 

mailto:alan.pavani.mendes@hotmail.com
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mailto:marianamelro8@gmail.com
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O problema está na veracidade das informações que são divulgadas nas mídias sociais. 

Não há um controle e nem limite dessas informações quanto àquilo que é ou não verdade. Isso 

atinge diretamente a população que acredita e muitas coisas que são postadas e são “fakes” e 

acabam sendo mal informadas. 

Muitas vezes a informação é divulgada mais rápido nas redes sociais do que nos veículos 

tradicionais de comunicação. Nesse momento de “hard News” aquela notícia que for consumida 

primeiro é a que prevalecerá, por esse motivo é preocupante a questão das “Fakes News”. 

A partir disso alguns questionamentos surgem. Como é possível identificar as “fake 

News”? É papel do consumidor ou da plataforma checar a veracidade dessas informações 

publicadas? O que acontecerá com os veículos de credibilidade? E como as plataformas se 

adaptarão nessa nova realidade? 

         A questão está ligada diretamente à economia. Muitos perfis que divulgam “fake News” 

estão por trás dessas plataformas digitais, geralmente, porque estão interessados no dinheiro 

que podem receber através da publicidade, já que atualmente os anunciantes preferem anunciar 

seus produtos na internet uma vez que é o espaço que hoje as informações se prolifera mais 

rápido e o impacto que causam é bem maior comparados a meios tradicionais. 

         A Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, desenvolveu um estudo sobre “fake 

News” e segundo ele, mais da metade da circulação feita no ambiente virtual é da ação dos 

“bots”. Programas que encenam atividades humanas, diversas vezes e uma forma padrão. A 

capacidade de interação desses programas é grande, eles podem atacar uma figura pública, 

propagar boatos, colocar um tema de pouca importância em uma enorme repercussão, mas o 

principal é que pode ser usada como uma ferramenta política de extremo poder. 

Uma pesquisa realizada em março, sobre as “fake News”, nos Estados Unidos por 

especialistas diz que a probabilidade de uma notícia falsa ser compartilhada é 70% maior do 

que uma notícia realmente verdadeira. 

Nos dias atuais, a grande quantidade de cliques é o resultado que todos buscam, é o 

modelo de negócio que move toda a internet principalmente para aqueles que têm a intenção de 

ganhar dinheiro com esta alternativa. Ou seja, aqueles que sabem que notícias falsas se 

espalham mais do que as verdadeiras, descobrem quais dão melhor resultado financeiro.  

         Em maio de 2018, um programa para o controle de fake news no facebook foi criado no 

Brasil, alegando que ideias de esquerda estavam sendo disseminadas. Em outro países esse 

programa já entrou em vigência, com o objetivo de alertar os internautas. Tratando de política 

e da polarização ideológica, as notícias falsas estão sendo usadas para causar tumulto e reforçar 

posicionamentos – ou mesmo, acentuá-los. 
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Pode se considerar também que as redes formam bolhas sociais e ideológicas, ou seja, 

as pessoas têm contato apenas com aquilo que ela julga certo ou convém com a sua própria 

opinião. Um exemplo é o Facebook, que reúne no painel de notícias, assuntos pertinentes ao 

que o usuário publica ou curte, assim como notícias, reportagens, vídeos e histórias sobre 

posicionamentos que vai de encontro com a opinião da pessoa, seja também politicamente. 

 

CONSIDERACÕES FINAIS  

 

O jornalismo tradicional, deve encontrar novos formatos de conteúdo, inovar em suas 

abordagens para manter a sua credibilidade perante o público e conquistar o público que ainda 

não tem, sendo elas a população que nasceu em meio à internet e às redes sociais. É papel de 

imprensa utilizar suas ferramentas para combater a divulgação das notícias falsas e da pós-

verdade. 

A palavra pós-verdade é um cruzamento entre a política e a filosofia da 

contemporaneidade, e essa junção costuma a ser definida como uma estratégia de 

desvalorização dos fatos em benefícios dos interesses pessoais, chamada de “fake news”. 
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GRANDES MULHERES DA HISTÓRIA DA ARTE 
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RESUMO 

 

O texto relata a história de duas mulheres consideradas símbolos do feminismo, e da luta das 

mulheres. Victorine Meurent e Marylin Monroe representam a independência e liberdade de 

expressão, pelas quais as mulheres lutam há tanto tempo. É relatada a história de ambas, e como 

lidaram com o preconceito e o machismo, tão presentes e arraigadas na sociedade. Além de 

tudo, é feita uma correlação entre as duas mulheres. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: feminismo; luta; coragem; independência. 

 

Análise de duas importantes personalidades da história no feminismo 

Introdução 

O feminismo não se trata de um tema dos dias modernos, tampouco de um movimento da 

atualidade, essa luta acontece antes mesmo da origem do termo, que foi usado pela primeira 

vez em 1871, 25 anos após o nascimento de uma das grandes personalidades que trataremos 

nessa conversa. Precisamos falar dessas mulheres que marcaram a história com sua coragem e 

talento, que graças aos seus posicionamentos, hoje temos a oportunidade de sermos agraciados 

e inspirados com suas histórias e artes. Mulheres que permeiam gerações e estarão para sempre 

marcadas na história. 
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1. Victorine Meurent e Marilyn Monroe 

Victorine Meurent nasceu na França em 1844, foi modelo de quadros, música e pintora, 

do outro lado, temos Marilyn Monroe, nascida nos Estados Unidos em 1926, quase um século 

após Meurent. Marilyn, foi modelo de publicidade, atriz e empresária. Mas o que essas mulheres 

que viveram em épocas tão diferentes, em lugares e culturas diferentes tem tanto haver uma 

com a outra? 

 

Victorine ficou muito famosa por posar para Édouard Manet, era a musa preferida do 

pintor e escandalizou uma época que se era comum ver pessoas nuas em pinturas e esculturas 

na representação de deuses, seres mitológicos ou religiosos, mas completamente incomum ver 

uma pessoa real, ainda mais quando se trata de uma mulher em seu foco. 

 

Marilyn se apresenta ao mundo quase um século após Victorine, aos 20 anos de idade 

Monroe começa a sua carreira como modelo de publicidade e rapidamente ganha o interesse 

dos caça talentos e vai para o cinema, Marylin também posa nua, mas agora para revistas e 

campanhas,  a proporção da exposição é indiscutivelmente maior, já que com a mídia e a 

tecnologia suas fotos tiveram capacidade de percorrerem o mundo tão rápido quanto o sucesso 

e legião de seguidores que ela conquistou, Marylin, então, se torna a mulher mais famosa e 

desejada de sua época. 

 

2. A relação entre elas 

 

Victorine e Marilyn são apontadas inúmeras vezes como prostitutas, mulheres que 

mantinham relações com homens influentes que lhe proporcionaram o sucesso que elas 

alcançaram. Poucos se permitem enxergar a inteligência, coragem e talento dessas mulheres 

que mesmo em períodos, lugares e culturas diferentes sofreram com os piores olhares, 

comentários e relações machistas e preconceituosas que se pode imaginar. Em épocas que o 

lugar da mulher era completamente doméstico ou devasso, sem meios termos, essas mulheres 

se posicionaram brilhantemente, quebrando a ideia de mulher passiva, tomando lugares 

masculinos, impondo seu respeito e influencia e mesmo com todas as difamações, olhares de 

repudio e desvalorização, atraíram admiradores no mundo, e permeiam na história até os dias 

de hoje. 
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Victorine e Marilyn, conquistaram sua independência e com muitos esforços Victorine deixou 

de ser apenas a modelo e passou a estudar para se tornar uma artista reconhecida e Marilyn 

cansou de interpretar o clichê de “loira burra” e se dedicou profundamente as aulas de arte 

dramática, ganhando 4 Globos de ouro e se tornando a atriz mais requisitada de Hollywood, 

com tudo, a força do machismo nunca cessou, Marilyn em certa consulta disse ao seu 

psicanalista Dr. Ralph Greenson, desabafou: “só sei que os homens não me veem, apenas me 

olham”, qualquer mulher ao ler essa frase se carrega de imagens e sensações, digo sem medo 

de estatísticas que todas as mulheres já passaram pelo menos em algum momento por isso, e 

falar isso de forma generalista é assustador, mas, mais assustador que isso, é enxergar que 

apesar de toda luta que essas mulheres tiveram para conquistarem seu lugar e  quebrar uma 

hierarquia machista, mulheres ainda são julgadas com elas foram, ainda sofrem com esses 

olhares e situações de inferioridade, é clara a importância que elas exercem até hoje, o quanto 

pudemos avançar graças a iniciativas como essas mas também é claro o quanto ainda falta, e o 

questionamento do quando e o que falta para que tudo isso acabe, independente de como e 

quando elas ainda serão personalidades fundamentais para toda a nossa conquista. 
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RESUMO 

A Inteligência Competitiva é um conceito utilizado para analisar as tomadas de decisões de 

uma empresa/negócio frente ao seu mercado de atuação. O processo para identificar se houve 

ou não a eficácia desse conceito aplicado é a junção de informações tanto interna como externa 

da qual o negócio está inserido. O presente trabalho mostrará duas empresas Monsanto e Bayer 

com força nos segmentos de agronegócio e química em seu processo de aquisição, serão 

abordadas as estruturas de cada uma e análises de suas decisões até levarem ao presente 

momento de serem apenas uma só organização.  

 

PALAVRAS-CHAVE: aquisição; mercado; processo; inteligência; agronegócio.  

 

INTRODUÇÃO:  

Empresas grandes e com força em seu segmento muitas vezes precisam passar por processos 

que levam a grandes decisões e mudanças. O mercado está cada dia mais competitivo e os 

negócios precisam se adaptar ou achar maneiras de se manterem crescendo e indo atrás de 

novas oportunidades. 

O processo de Inteligência Competitiva consiste em analisar o mercado de atuação com a 

situação atual da empresa junto a pensamentos futuros, e como se sustentar diante a diversos 

fatores que podem impactar diretamente esse negócio. Ele ajuda a entender o que se deve ser 

feito, encontrar novas possibilidades ou até mesmo salvar a organização do seu fim. Além de 

ser um método de proporcionar uma constante avaliação, trazendo consigo um olhar amplo e 

atento ao mercado que podem ajudar essa organização.  
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A decisão de uma empresa a fazer uma aquisição de outra pode ter vários fatores. Muitas vezes 

acontece por tal empresa não estar conseguindo resultados positivos e não estar acompanhado 

o mercado. Em outras, as empresas querem se unirem para juntarem forças e serem uma grande 

potência em seu segmento. No caso da Monsanto com a Bayer, poderemos observar, ao 

decorrer deste trabalho, que o intuito principal era se fortalecer ainda mais e resolver 

problemas que já existiam nas duas organizações.  

A Bayer é uma organização global com competências centrais nas áreas de saúde e agricultura, 

e atua principalmente nos setores farmacêuticos e químicos. Trata-se de uma empresa 

inovadora com uma história de mais de 150 anos. Desenvolve novas moléculas para a 

utilização em produtos inovadores e soluções para melhorar a saúde das pessoas, animais e 

plantas. 

A Monsanto é uma empresa multinacional que atua originalmente no setor de agricultura e 

biotecnologia, mas que se posiciona um passo à frente, como uma empresa de soluções. A 

empresa, natural de St. Louis nos Estados Unidos, nasceu no ano de 1901 como uma empresa 

química que chegou a oferecer produtos até mesmo para a guerra do Vietnã. 

As duas empresas são consistentes em seus mercados, com anos de atuação e com eficácia em 

suas ações. Elas possuem muitas tecnologias, uma voltada mais para área química e outra para 

a área da agricultura, mas são amplas nos conhecimentos desses dois segmentos. Outro fator 

comum é a parte negativa e os escândalos polêmicos ao longo desses anos, onde para a 

Monsanto continua ligado à sua imagem até hoje e, com a entrada da Bayer, poderia ser 

apagado aos poucos. O pensamento estratégico é fundamental para executar as tomadas de 

decisões frente a fatores controláveis e incontroláveis como esse.   

DESENVOLVIMENTO 

A Bayer que possui divisão em Crop Science, comprou a multinacional americana Monsanto 

por uma quantia de UR$ 66 bilhões de dólares. A transação entre as duas empresas foi 

negociada por mais de um ano e os órgãos regulamentadores se mantiveram firmes em suas 

posições: para que a aquisição fosse concluída, a Bayer precisou se desfazer de parte dos seus 

ativos agroquímicos.  

Desse modo, a BASF foi a compradora desses ativos, se tornando mais um player forte no 

mercado de agronegócio. 
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Do ponto de vista mercadológico, a compra pela empresa farmacêutica ocorreu em um 

momento de superávit da Monsanto, e não de queda, como é comum acontecer. Dessa forma, 

a junção das duas gigantes foi pensada estrategicamente, uma vez que a Monsanto é um player 

de grande força no mercado de agronegócio, atuando com sementes e tecnologias inovadoras. 

No caso da Bayer, a sua divisão de Crop Science possui força nos agroquímicos e protetores 

cultivares. Desse modo, a integração entre Bayer e Monsanto resultará em um portfólio 

completo para o agricultor: desde o pré-plantio, plantio até o pós-plantio. 

Esse fato, para o agricultor, pode ser enxergado de duas formas, sendo elas positivas ou 

negativas. Uma delas é o fato de que, para o agricultor, encontrar uma empresa com um 

portfólio completo pode facilitar a fase de plantio. No entanto, o monopólio e a oferta de 

produtos completos pode fazer com que a empresa cobre valores mais altos que dificultam as 

compras do agricultor. 

Apesar deste enorme fortalecimento, a junção das duas empresas gerou diversas críticas e 

consolidou uma péssima imagem, tanto para a Bayer quanto para a Monsanto. Considerada 

por muitos ecologistas como o “Casamento dos Infernos”, a complementariedade dos esforços 

não seria, todavia, voltada ao desenvolvimento da pesquisa e inovação na agricultura, mas sim 

uma terrível estratégia de maximização de lucros, por onde um lado (Monsanto) “produziria” 

as doenças, enquanto o outro lado (Bayer) as combateria.  

CONCLUSÃO 

A partir da análise realizada acima, é possível concluir que a referente aquisição fora uma 

estratégia de Inteligência Competitiva, uma vez que todos os pontos da empresa 

demonstravam um cenário positivo.  

A Monsanto estava com um bom faturamento anual e em situação de superávit, o que prova 

que a venda da empresa foi uma ação de Inteligência Competitiva. É nítido que as vantagens 

competitivas que as empresas apresentarão ao se juntarem, apresentando a força de ambas as 

áreas concentrada em uma única companhia. 

 

A Bayer não tem a melhor imagem frente aos seus stakeholders, até pela questão de lidar com 

remédios – que é um setor muito sensível. E a Monsanto também tem sua imagem fragilizada. 

A junção das duas empresas, que provavelmente resultará em uma companhia com um novo 
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nome e possivelmente novas missões e visão, pode ser uma estratégia para minimizar as 

questões éticas envolvidas em ambos os nomes. 

A empresa Bayer anunciou a compra da empresa Monsanto por US$ 66 bilhões, essa aquisição 

pode criar uma líder mundial que dominará mais de um quarto do mercado mundial combinado 

para sementes e pesticidas em uma rápida consolidação da indústria de insumos agrícolas, 

resultando em um faturamento em um volume de negócios anual de 23 bilhões de euros (US$ 

25,8 bilhões) e quase 140.000 funcionários. A partir dessa negociação é possível ver que os 

segmentos mais fortes que cada uma atua irão causar impactos no mercado e dentro das 

próprias organizações.  

"A transição une duas empresas diferentes, mas fortemente complementares" em termos de 

sementes, fertilizantes e pesticidas, destaca a Bayer em comunicado. A aquisição é um marco 

para o crescente mercado da indústria química. A Bayer e Monsanto unindo forças, tornam a 

Bayer – empresa que está realizando o processo de compra, muito mais potente contra os seus 

concorrentes. Esses fatores é que levam a Bayer a querer tanto a Monsanto, afinal a mesma é 

reconhecida e forte em sua produção, o que acaba agregando e trazendo o que a Bayer tem 

buscado, que é o foco mais voltado para o agronegócio alinhado as suas capacidades químicas, 

de pesquisas e desenvolvimento para a agricultura.  

Para a compra realmente a acontecer a Bayer teve que se desfazer de algumas áreas de seus 

negócios, abrindo mão da maior parte do seu portfólio de seeds, pois a fusão entre as duas 

empresas acabaria resultando em um monopólio. Os órgãos regulamentadores de cada país 

aprovaram com algumas condições e foi a Comissão Europeia quem determinou que a compra 

só poderia ser realizada se a Bayer vendesse parte de seus ativos agrícolas. 

Caso essa venda não tivesse acontecido, a fusão entre Bayer e Monsanto resultaria em algo 

prejudicial as demais empresas do segmento. É possível observar o grande interesse da Bayer 

nesse processo, pois ela não mediu esforços nas alterações em seu portfólio e nas negociações 

com os órgãos regulamentadores americanos para que a aprovação saia e a compra possa ser 

concluída. 

Podemos concluir que a importância de ter a Monsanto provocará resultados elevados para a 

Bayer, além disso fica claro que a empresa realmente quer se manter segura e firme nesse 
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segmento, tornando-se uma gigante quase imbatível. As organizações juntas são melhores do 

que separadas e competindo entre si, sendo assim esse processo é a grande aposta da Bayer 

para dominar ainda mais o mercado.  
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RESUMO 

Este trabalho tem por intenção analisar quatro matérias de dois sites que produzem e 

disseminam fake news sobre a política brasileira: Diário do Brasil e Brasil247. Ambos 

situados em polos ideologicamente opostos: direita e esquerda. São ferramentas deste estudo 

científico um breve retrospecto histórico-geográfico que remonta a Revolução Francesa e a 

produção de notícias falsas no jornal L'Ami du peuple; o formato do jornalismo tradicional; 

critérios de noticiabilidade; e os instrumentos de persuasão utilizados pelos media. Investigar 

os elementos que compõem a criação de factoides dirigidos a determinados públicos é o 

objetivo deste trabalho. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil; fake news; política; histeria coletiva. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

1. Introdução 

De acordo com o dicionário norte-americano Merriam-Webster (2017), o termo “fake news” 

existe desde 1890. No entanto, popularizou-se a partir das eleições presidenciais norte-

americanas, em 2016, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, utilizou a palavra com 

frequência em seus discursos para denunciar uma mídia que atua como indústria da mentira 

adornada de verdade. 

Com o advento da globalização e da era digital, isso vem se tornando mais frequente. Segundo 

o levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para o Acesso à Informação da 

Universidade de São Paulo (GPOPAI-USP), em 2017, 12 milhões de pessoas difundem as fake 

news sobre política no Brasil. 

A partir disso, este trabalho tem como objetivo analisar sites produtores de conteúdo 

aparentemente verossímil envolvendo o poder no país, bem como o material produzido por 

eles. 

A problemática da pesquisa a ser respondida é: Como as fake news, dentro do contexto acima, 

se apresentam hoje no Brasil? 

Este estudo científico tem por objetivo primário explicar de que forma a estrutura do 

jornalismo tradicional vem sendo utilizada para fins que pretendem confundir e manipular. 

Em consequência, o consumo desses produtos provoca histeria e intolerância na sociedade, 

numa era caracterizada de pós-verdade, a qual, de acordo com o Dicionário de Oxford (2016), 
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caracteriza as emoções sobrepondo a razão. Já os objetivos secundários procuram identificar 

no conteúdo produzido componentes que aludem à forma típica de se fazer jornalismo. 

A justificativa para este trabalho se dá pela preocupação com a crescente fabricação de notícias 

falsas no Brasil envolvendo questões da política, e o perigo a que as pessoas estão sujeitas, 

sobretudo num período de eleições presidenciais. 

O projeto apresenta uma introdução, acompanhada de um referencial teórico elucidando sobre 

fake news e sua participação na política, os critérios de noticiabilidade, por Nelson Traquina, 

a normatização e estrutura do jornalismo tradicional, por Nilson Lage, e as ferramentas de 

persuasão utilizadas pela mídia, de Nilton Hernandes para embasar a análise de quatro 

matérias que tiveram grande repercussão em dois sites produtores de fake news que constituem 

o corpus deste trabalho: Brasil247 e Diário do Brasil. Sendo o primeiro voltado à esquerda e 

o segundo à direita do espectro político. 

Serão investigadas as seguintes notícias: “Campanha nas ruas de Londres denuncia golpe e 

mostra cara dos golpistas”, publicada em 25 de abril de 2016 à época do Impeachment da ex-

presidente Dilma Rousseff, e “Capitão da PM posta foto com arma sobre o próximo dia 13”, 

propagada em 7 de março de 2016, ambas do Brasil247. Quanto ao Diário do Brasil, serão 

analisadas “Lei da mordaça? Militares se rebelam contra Temer e são repreendidos pelo Alto 

Comando”, divulgada em 01 de janeiro de 2017, e “General manda recado para políticos: 

‘Não ousem obstruir a lei ou teremos a tão sonhada intervenção militar’”, de 8 de fevereiro 

de 2018. Os conteúdos alcançaram grande repercussão positiva em seus nichos, tendo a última 

matéria angariado 4,1 mil curtidas no facebook mais 3.863 mil compartilhamentos naquela 

rede. 

A metodologia para a execução deste trabalho irá desenvolver-se em uma análise qualitativa 

e pesquisa de bibliografia indicada para analisar os elementos do jornalismo como gancho, 

título, linha-fina, imagem, legenda, lead, texto, entre outras características presentes nos 

produtos fictícios que serão coletados no corpus mencionado neste estudo. Pretende-se realizar 

uma leitura aprofundada das fake news escolhidas, utilizando como embasamento os livros 

indicados nas referências deste projeto, esclarecendo minuciosamente as características 

estéticas dos sites, nomes, e cada elemento na notícia que configure uma farsa, empregando 

os conceitos jornalísticos para tal atividade. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO 

2.1. Fake News 

Fake news são notícias mentirosas e fabricadas com elementos jornalísticos: gancho, título, 

linha-fina, lead e linguagem usual da profissão somado a critérios de noticiabilidade. Muitas 

delas estão ancoradas em sites esteticamente agradáveis e com nomes impactantes, sobretudo 

em alusão aos de grandes veículos, a fim de trazer maior familiaridade e atrair facilmente um 

leitor desatento. 

Segundo o artigo “O que é fake news” (RAIS, 2017), publicado pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, não é tão fácil identificar uma notícia desse caráter, pois hoje há um 

novo mercado dirigido por empresas que produzem e disseminam fake news, constituindo 
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indústrias caçadoras de cliques. Muitas das vítimas sequer sabem que estão sendo utilizadas 

como massa de manobra. 

De acordo com um levantamento encomendado pela revista Veja ao Instituto Big Data para a 

edição 2565 “Fake News”, em 2018, há dois tipos de propagadores de notícias falsas: 

militantes cuja missão é desconstruir seus adversários políticos, ou empresas e pessoas físicas 

que procuram ganhar algum dinheiro com anúncios vindos de plataformas de pesquisa como 

o Google, por exemplo. 

No que tange à propagação, as fake news costumam ter um site-fonte situado em plataformas 

— Wordpress, Medium, Blogger — que permitem o rápido espalhamento de conteúdo por 

integrar redes sociais. Portanto, qualquer publicação pode facilmente ser divulgada no 

facebook e Twitter simultaneamente, o que facilita a viralização dos produtos fictícios. 

 

2.2. Fake News na Política 

Uma pesquisa feita em janeiro de 2018 pelas universidades Exeter, Dartmouth e Princeton 

chamada “Exposição Seletiva da Desinformação: Evidências do consumo de notícias falsas 

durante a campanha presidencial dos Estados Unidos da América” indica que as notícias falsas 

circulam com maior força nos assuntos de política, e em nichos cuja decisão de voto já está 

definida. O conteúdo dirigido serve apenas como ferramenta de confirmação. Portanto, uma 

forma de polarizar ainda mais as relações entre indivíduos e grupos. 

Dois grandes exemplos da prática nesta categoria são “notícias” que circularam nas redes 

durante a eleição presidencial de 2016. Donald Trump foi acusado de ser beneficiado pelos 

russos durante a campanha — uma matéria do Estado de S.Paulo, em 12 de abril de 2017, 

mostra que Putin alega que as relações com os EUA pioraram desde a posse de Trump —, 

bem como a suposta rede de pedofilia chefiada por Hillary Clinton na pizzaria Comet Ping 

Pong, em Washington. Nada foi provado em ambos os casos. 

Em entrevista para a Veja, o diretor do laboratório de pesquisa em mídias sociais da 

Universidade do Estado da Pensilvânia, Shyam Sundar, faz uma análise psicológica nas fake 

news. 

Para ele, assuntos envolvendo o poder chamam mais a atenção do ser humano e são 

potencializados por títulos sensacionalistas. Outro dado importante é o grau de confiabilidade 

das matérias, pois costumam ser vítimas familiares ou amigos. Com isto, há uma tendência 

maior à aceitação do conteúdo mentiroso pela maioria das pessoas. 

 

2.3. Estrutura do Jornalismo Tradicional 

Em “Ideologia e Técnica da Notícia” (1979), (LAGE, 1979) percebeu que seria preciso dar 

ares de atualidade às produções jornalísticas. Em alguns casos, prolongar a vida útil desses 

produtos. Na chamada da notícia, portanto, seria preciso utilizar o verbo, pois é ele ponto de 
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articulação da sentença no texto jornalístico, ou seja, responsável por coordenar relações entre 

os componentes do título. 

A partir dos estudos de Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge sobre o que compõem as matérias 

para torna-las atrativas, (TRAQUINA, 2005) discorre sobre os valores-notícia, representados 

em notoriedade, amplitude, frequência, negatividade, clareza, personalização, significado, 

referência a países de elite, referência a pessoas que integram a elite, consonância, 

continuidade e composição. 

O indivíduo que cria as notícias falsas se apropria de toda essa estrutura jornalística para criar 

seu produto. Na maioria dos casos, sempre negativas — no padrão bad news is good news — 

seguidas de frases de efeito sensacionalistas para atrair leitores. 

É possível que nem todos os elementos de uma notícia verdadeira estejam presentes nas fake 

news, o que pode ser uma pista para os leitores desarmarem a farsa. 

3. CONCLUSÃO 

O propósito deste trabalho é a conscientização do público leigo sobre a importância do tema 

“notícias falsas” e a periculosidade desse conteúdo numa era cada vez mais digital. Não só, é 

intenção deste estudo científico municiar as pessoas com ferramentas que as ajudem na 

identificação de factoides na internet apresentados no formato de matérias jornalísticas — 

principalmente no que tange à política, que chama a atenção com maior facilidade. 

Ora, qual o propósito dos jornalistas dentro da Comunicação Social? 
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RESUMO 

 

Segundo Travancas (2002), a publicação do trabalho final da narrativa de viagem tem grande impacto 

social. A partir desta premissa, decidi buscar na antropologia, teorias que ajudassem o jornalista a 

tomar suas decisões em todo o processo, inclusive na publicação, de seu material sobre outra cultura.  

Pensando nisso, escolhi bibliografias da área de antropologia para levantar informações e teorias 

relevantes para o jornalismo. Partirei de um conceito mais amplo para outro, mais específico. Vou 

responder “o que é etnografia” desde sua origem até os estudos mais recentes de observação 

participante adaptando estas ideias e práticas para a realidade da produção jornalística.  

Como conclusão do meu trabalho, naturalmente, será criado um modelo referencial para ajudar 

repórteres e jornalistas que tenham interesse, assim como eu, em escrever sobre outras culturas de 

forma mais ética. Para que possamos aproveitar um pouco, de séculos de estudos antropológicos 

para o jornalismo de viagem é que produzo este modelo, exemplificado no final deste projeto.   

  

PALAVRAS-CHAVE: antropologia; viagem; jornalismo; repórter; ética. 

 

Introdução 

 

Travancas (2002) escreve que o jornalista-escritor que produz narrativas de viagens vivencia, assim 

como um antropólogo, o papel de mediador entre diversos grupos e categorias sociais. Por isso se 

torna necessário o esclarecimento do lugar que ocupa o pesquisador e da sutileza do tema. Afinal, a 

vida em sociedade se dá através das diferenças destes grupos. 

 

Como o jornalismo de viagem está cada vez mais presente em várias mídias, seja na condição de 

reportagem, encarte, editoria especializada, programa televisual, livro, blog, projeto hipermídia, etc. 

(BERNARDO; BONFIGLIOLI, 2011), entendo que o conhecimento das ciências humanas e sociais, mais 

especificamente da antropologia, da etnografia e da observação participante podem auxiliar os 

jornalistas que assim como eu, se interessam por produzir narrativas de viagem mais humanas, 



1039 

 
 

menos estereotipadas e que possam trazer grandes benefícios tanto para o leitor quanto para a 

cultura observada e retratada no texto. Sou autora de um projeto chamado “Sola no Mundo” que 

reúne as histórias e perfis de pessoas que entrevistei em minhas viagens.  

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Esta pesquisa foi pensada a partir de uma preocupação com o que acontecia com as culturas e 

pessoas após virarem pauta e serem retratadas em produções jornalísticas como também se a 

imagem formada pelo leitor sobre a cultura representada após a leitura do texto condizia com a 

realidade ou apenas reforçava um estereótipo. A partir disso, busco entender nesta futura pesquisa 

“Como o estudo da etnografia pode ser utilizado na produção do jornalismo de viagem? “. 

 

2. Procedimentos metodológicos   

Na primeira parte utilizarei fontes bibliográficas; ou seja, os dados serão obtidos a partir de fontes 

escritas levantando assim informações e teorias relevantes. Para isso pretendo partir de um conceito 

mais amplo para o mais específico. Estas doze teses e estudos foram produzidos a partir de dois 

autores: William Foote Whyte (1914-2000) que trás o conceito da “observação participante” e o da 

“sociedade da esquina” e Clifford Geertz (1926 - 2006), considerado o antropólogo mais influente dos 

Estados Unidos.  

 

Os autores sobre etnografia e comunicação que utilizaram William Foote Whyte em sua bibliografia 

e que serão utilizados nesta parte são Martinez (2012) e Valladares (2007). 

 

As narrativas de viagem primam por dois elementos fundamentais: a observação e a interpretação 

do material coletado (MARTINEZ, 2012). No primeiro temos a observação participante (VALLADARES, 

2007) e no segundo a interpretação, incluída em um sistema que não é o da obra, mas o do crítico. 

(MARTINEZ, 2012). A observação participante não é uma prática simples e ela exige uma cultura 

metodológica e teórica. (VALLADARES, 2007) Entre os mandamentos ou sugestões extraídas do livro 

“Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada” de William Foote 

Whyte, temos a seguintes conclusões: para observar é necessário um longo período de tempo, um 

intermediário, criar uma rotina, utilizar todos os sentidos, aprender quando perguntar, quando não 

perguntar e o que perguntar. (apud VALLADARES, 2007). 
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Assim, exemplificando parte do modelo a ser criado com a futura pesquisa teríamos:  

1- A produção do repórter de viagem pode ser grandemente enriquecida com a ajuda de um 

intermediário. Se houver a possibilidade de conhecer outra cultura por um representante que domine 

os códigos de ambos, utilize-a. 

 

Com a praxis etnográfica surge a antropologia interpretativa no século XX: o que os outros povos 

pensam de si, o que fazem e suas aspirações é mais importante do que aquilo que nós pensamos que 

eles são (GEERTZ, 2001) Isso deve ser tentado, apesar de que, mesmo com uma “familiaridade 

operacional” com seus códigos, não seja possível sentir-se como eles ou pensar como eles. Nesta 

perspectiva, para o jornalismo de viagem, não se trataria mais do que se vê, mas sim da relação do 

que se vê com os referenciais culturais de quem olha. (TRAVANCAS, 2002)  

 

Assim, exemplificando parte do modelo a ser criado com a futura pesquisa teríamos:  

2-Por mais que o repórter de viagem esteja familiarizado com os códigos da cultura que está 

retratando, não será possível sentir ou pensar como eles, e é preciso cuidado com estas premissas no 

texto, mesmo que estejam de forma indireta.   

 

Segundo Travancas, (2002) o caminho possível é o de enfrentar o cruzamento da fronteira entre o 

jornalismo e a antropologia. O primeiro, pode se enriquecer e se tornar mais consistente ao 

incorporar com rigor a ideia da subjetividade como elemento importante e não como ameaça. E não 

se trata aqui apenas da subjetividade do entrevistador que vai desde a escolha da pauta até as 

perguntas e a edição final ao levar o leitor a um mundo construído. (TRAVANCAS, 2002). 

 

Assim, exemplificando parte do modelo a ser criado com a futura pesquisa teríamos:  

3-O repórter de viagem não deve negar sua subjetividade e sim tratá-la como um elemento 

importante. Entender que as escolhas de pautas, das perguntas em campo e dos cortes na edição do 

seu texto são subjetivas ajuda na compreensão de sua responsabilidade.  

 

A partir dos conceitos etnográficos que serão levantados na futura pesquisa, será feita uma seleção 

daqueles mais relevantes e melhor adaptáveis para a realidade da produção do jornalismo de viagem 

criando assim um modelo conceitual como foi brevemente exemplificado acima.  
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RESUMO 

 

Neste artigo vamos analisar a letra e o clipe da música “Born to die” de Lana Del Rey 

relacionando com diversos movimentos da história da arte. O clipe possui referências claras 

relacionadas com a história da arte e outras não tão óbvias, onde usaremos uma visão 

interpretativa do cinema, semiótica e interpretativa da letra da música. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Lana Del Rey. Videoclipe. Barroco. Vanitas.  

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Logo no início do clipe vemos Lana Del Rey abraçando um homem e, de fundo, a bandeira 

dos Estados Unidos país de origem da cantora, remetendo ao nacionalismo do período 

romântico. Ambos estão abraçados, sem camisa, como amantes.  

 

Na cena seguinte vemos o teto ornamentado do Castelo de Fontainebleau, que fica localizado 

na França. O palácio é considerado a introdução do maneirismo italiano na França. Por ser um 

movimento muito próximo tanto ao Renascimento, que o antecede, quanto ao Barroco, que o 

sucede, é muito parecido com o estilo de pintura e arquitetura renascentista, porém, se 

analisarmos as pinturas, observamos um predomínio da pintura diagonal. 

  

O roteiro do clipe foi intitulado como “The Lonely Queen” pela própria cantora e essa ideia 

traz todo o drama da solidão que nos remete ao drama do Barroco. Vale ressaltar que a própria 

cantora escreveu o roteiro do clipe, e ela mesma interpreta a personagem. Ela está sentada no 

trono acompanhada por dois tigres, que podemos interpretar como estar cercada de perigo, 

mostrando como a vida humana pode ser frágil, assim como os Vanitas demonstravam em 

suas obras, porém ela não demonstra medo. Ela está vestida de branco, com expressão plena 

e uma coroa de flores com cores mórbidas, dando a ideia de estarem mortas, em decomposição. 

Isso também nos traz ao estilo dos Vanitas, que pintavam a natureza morta frequentemente 

nas suas obras.  
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A letra da música neste instante também nos dá a ideia de que há uma certa brevidade da vida, 

um fim eminente, uma vez que ela pede “Pés, não falhem agora / Levem-me até a linha de 

chegada” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa), que nos deixa a entender que ela quer 

chegar a um lugar, porém se sente debilitada, cansada. A letra fala também sobre “Todo o meu 

coração se rompe a cada passo / Mas eu estou esperando que os portões / Digam me que você 

é meu” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa). O portão citado nos faz uma alusão aos 

portões do céu, que encontramos citado em diversas religiões e nos remete ao período ainda 

muito religioso que o barroco está envolvido. Novamente vemos o drama de um amor 

aparentemente idealizado, a esperança de que seu amor esteja lá por ela, seja reciproco, como 

uma fantasia, um sonho retratado no período romântico. 

 

Na cena seguinte, é como se observássemos uma lembrança Lana Del Rey, pois vemos uma 

iluminação muito diferente das cenas anteriores, assim como as vestimentas, vamos chamar 

essas cenas de flashbacks. Nesse primeiro flashback, Lana encontra seu amante em um belo 

jardim, ele está parado em frente de seu carro esporte antigo branco com listras pretas. Nota-

se que ela veste o clássico All Star vermelho e jeans, vestimenta clássica americana nos 

trazendo novamente ao nacionalismo. Vemos a cena dos dois juntos se beijando com muita 

paixão, ele a carrega e deita-a no capô do carro em um tom de erotismo que foi retratado no 

período do Rococó. Ainda nessa cena, observamos que é um dia nublado, escuro, porém há 

uma iluminação no casal, obtida dos faróis do carro, que remete à iluminação criada por 

Caravaggio em seus quadros, trazendo a sensação do imediatismo do casal, o drama da paixão. 

  

A próxima cena volta para Lana sentada no trono, cantando, e novamente falando sobre o 

drama de estar sozinha. Existe um tom melancólico e até mesmo depressivo, frequente no 

Barroco, e ela dá a ideia de que se seu amado chegar pode ficar e acabar com essa solidão, 

como se ele fosse tudo para ela. Ela também divaga sobre duas nuances nessa estrofe da 

música: “É por engano ou desejo?” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa), ou seja, ela 

divaga sobre com a ideia de ser racional ou emocional, que é uma questão muito presente no 

período vivido no Barroco, em especial se lembrarmos de que era um período muito religioso, 

mas ao mesmo tempo antropocentrista. 
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Novamente voltamos para uma cena do casal se beijando dentro carro com uma iluminação 

dramática ao estilo Caravaggio. Lana está sentada em seu colo, eles se beijam com erotismo, 

mas não há cenas de sexo. Vemos o rapaz acender um cigarro e lembramos novamente dos 

Vanitas, uma vez que é de senso comum que o cigarro faz mal e pode matar, ou seja, abreviar 

a vida. Os Vanitas utilizavam a fumaça, como a que vemos advinda do cigarro, como um 

simbolismo sobre a brevidade da vida. 

 

Nesse trecho da música ela pede ao seu amor “Não me deixe triste, não me faça chorar / Às 

vezes o amor não é suficiente / Quando o caminho se torna difícil / Eu não sei o por quê” 

(LANA DEL REY, 2011, tradução nossa),  demonstrando um predomínio grande da emoção, 

frequente na arte Barroca, se contraposta ao Renascimento, que era mais racional. 

 

Em uma cena rápida do teto do Castelo de Fontainebleau, observamos as nuances das entradas 

de luz, que são comuns na arquitetura tanto no Renascentista, quanto Maneirista e Barroca, 

uma vez que não havia energia elétrica.  

 

A letra música não tem um meio termo: é tudo ou nada: se ela não tiver o amor de seu 

companheiro, ela prefere não viver. Mas, ao mesmo tempo, estar com o seu amor aparenta ser 

perigoso: apesar de não temos citado antes, ele possui uma aparência de gângster, um bad boy, 

e em algumas cenas seguintes observamos que ele nem sempre a trata bem.  

 

Nesse trecho da música ela diz “Mantenha-me sorrindo, vamos ficar altos, o caminho é longo, 

tente ter um pouco de diversão nesse meio tempo” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa). 

Isso nos dá uma noção de que o casal está bem quando está alto (de drogas ou bebidas) e 

quando estão em um jogo de tensão sexual, ou seja, mais sinais de uma relação conturbada, 

nada saudável e um tanto perigosa. Ela também canta sobre “Venha e dê uma volta pelo lado 

selvagem” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa) e sobre “Você gosta de suas garotas 

insanas” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa), que leva a crer que ela se refere ao 

namorado como o “lado selvagem”, sendo que esse adjetivo pode ser definido como algo ou 

alguém indisciplinado, sem controle e volátil, nos fazendo voltar ao perigo e a fragilidade da 

vida representada pelos Vanitas. Outra conclusão é que Lana faz o necessário para estar do 

lado dele, e quando ele diz que gosta de suas garotas insanas, Lana faz o necessário para ser 
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uma de suas garotas insanas, demonstrando mais uma vez um amor idealizado, um sonho 

romântico de um amor verdadeiro.  

 

Vemos uma demonstração rápida no clipe da volatilidade do namorado de Lana, uma vez que 

ele aparece beijando-a com paixão e erotismo digno em uma cena e no outro já vemos ele 

imitando uma arma atirando na cabeça dela com violência e depois puxando seu rosto de 

encontro ao dele à força. Quando ela canta a frase que dá nome à música, voltamos ao cenário 

de Lana no trono onde ela faz uma arma com a mão. 

 

No flashback seguinte, Lana está deitada em uma cama, com uma camisola branca cercada de 

flores, que nos remetem a natureza tão presente no Rococó, e vemos o lençol de um tom de 

azul contrastando com as cores neutras das flores e o travesseiro creme ornamentado, contraste 

este utilizado no período Romântico, onde os pintores se utilizavam de contrastes fortes que 

nem sempre eram harmoniosos. Ainda nessa cena observamos uma iluminação dramática e 

com foco na diagonal, que são referencias da arte Barroca. Cada vez que a luz passa pela Lana 

deitada, algo muda. Na primeira vez seu namorado aparece deitado ao seu lado, na segunda 

vez vemos a mesma Lana sentada na cama e há luzes passando sobre ela de maneira dramática 

e novamente, por último, voltamos a cena de Lana e seu namorado deitados na cama, porém, 

dessa vez ela está de olhos fechados enquanto seu namorado mantém a mão em sua garganta, 

como se fosse uma forma de ameaçar, uma dominação na sua relação conturbada. 

 

Nesse trecho a música ela fala “Eu estava perdida, mas agora eu me encontrei / Eu posso ver 

o quanto eu fui cega” (LANA DEL REY, 2011, tradução nossa) ou seja, novamente há um 

conflito, uma dualidade vista no barroco. Uma vez que havíamos visto o namorado com as 

mãos em seu pescoço e Lana divagando sozinha sobre ter sido cega, chegamos ao ponto que 

possivelmente ela fala sobre seu relacionamento. Ela sai da sua fantasia de amor idealizado do 

romantismo e percebe a realidade conturbada. 

Na cena seguinte vemos Lana com um buquê de flores na mão e a luz revela seu namorado no 

corredor depois da porta aos fundos nos lembrando à obra “As meninas” de Diego Velázquez, 

que possui também um foco ao fundo de seu quadro. Nessa cena, juntando o contexto das 

anteriores, podemos contar uma historinha como nos quadros renascentistas: Lana teria visto 

a realidade de seu relacionamento e tentado acabar com isso, mas recebeu flores de seu amado, 

que está no corredor, aguardando sua resposta. 
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O cenário muda drasticamente no flashback seguinte e vemos uma estrada à noite, muito 

escura excerto por uma luz: os faróis do carro branco esporte antigo do namorado de Lana. Os 

dois estão no carro, o refrão começa e voltamos a cantora aparece sentada no trono fazendo 

um sinal que se refere a fumar um baseado, nos lembrando de quando o casal fumou lá nas 

primeiras cenas do clipe dentro desse mesmo carro. Voltamos flashback no carro seguindo 

pela estrada escura, vale resaltar que as cenas são repletas de uma iluminação dramática, que 

dá a ideia de movimento do carro, entrando em um clímax juntamente com a música. O 

namorado puxa Lana para um beijo, sem parar de dirigir o carro, de maneira inconsequente 

soltando o volante.  

 

Voltamos ao Castelo, onde vemos panoramas internos, porém dessa vez, a luz e as sombras 

seguem o padrão obtidos dentro do carro do casal. Lana está caminhando por um corredor em 

direção a uma grande porta, sem calçados e de maneira serena, e, quando a porta é aberta, o 

corredor é inundado com uma luz branca, dando a ideia de que existe algo bom ali. 

Nessa reta final do clipe, voltamos ao último flashback, onde o namorado aparece em meio à 

escuridão e fogo com Lana nos braços. A cena nos traz fortes referências com o Barroco, uma 

vez o foco é na diagonal com um forte contraste dramático na luz que nos traz o choque de 

que um acidente aconteceu. A câmera faz um zoom out e vemos Lana inconsciente e 

ensanguentada em seus braços. Voltamos à primeira cena de ambos abraçados, como se fosse 

o inicio de toda a trajetória. 

 

Após essa análise, podemos concluir que Lana Del Rey está contando para nós sua história de 

amor conflituosa e como ela terminou. Quando ela está na sala bem iluminada do palácio, 

sentada no trono e vestida de branco com a coroa de flores constatamos que ela já está morta. 

Ela nos conta sua história por meio da música e dos flashbacks que assistimos e, nesse 

momento em sua pós vida, observamos que ela tem clareza do ocorrido, por isso as cenas são 

amplamente iluminadas, não há mais conflitos nesse momento, ela não está mais cega de amor, 

ao contrário dos flashbacks escurecidos e com iluminações sinuosas. 

 

Nos flashbacks vemos o seu amor perigoso, Lana flerta com o perigo durante todo o clipe: o 

namorado comaparência de badboy, , as ações violentas de seu namorado que ela permite, o 

fato dela buscar ser o que ele quer, o beijo com o carro em movimento, o baseado fumado 
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antes de dirigir. Tudo isso resultou em sua morte eminente. Os tigres que a acompanham em 

sua pós-vida também representam o flerte pelo perigo que Lana tem, porém, talvez por estar 

morta, não há tanta importância.  

 

Lana, apesar de tudo, vive intensamente seu amor, sem pensar no amanhã, uma espécie de 

Carpe Diem, que podemos remeter aos Vanitas, se pensarmos que “aproveite o dia” se trata 

de aproveitar o momento, sem se preocupar com o amanhã, e, nesse caso, sem pensar se haverá 

um amanhã, afinal a vida é rápida e frágil, sem espaços para arrependimentos.  

 

A frase que dá título a música, “Nós nascemos para morrer” (LANA DEL REY, 2011, tradução 

nossa) pode conter dois contextos: o significado de que todos nós nascemos e vamos, 

obviamente, morrer, trazendo a ideia de fragilidade da vida dos Vanitas ou podemos aceitar 

que ela está falando somente de seu relacionamento e que eles estavam fadados a terminar de 

qualquer maneira, nesse caso, com a sua morte.  

 

O clipe da Lana Del Rey “Born to die” possui diversas referências da história da arte, inclusive 

a própria escolha de cenário. A letra e o clipe possuem referências Barrocas, dentro do próprio 

Barroco, referências Vanitas e até mesmo referências do Romantismo. 
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MEMES – UM RESQUÍCIO DO NEODADAÍSMO NO SÉCULO XXI 
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RESUMO 

 
Este trabalho trata da comparação do movimento artístico Neodadaísta e a forma de 

expressão digital conhecida como ‘Meme’. Através deste trabalho, são traçados paralelos entre 

ambos (movimento e expressão) de modo a ressaltar suas semelhanças e estabelecer uma 

correspondência singular e estimulante entre as novas formas de expressão possibilitadas pela 

internet e suas origens. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: memes; arte; internet; neodadaísmo; expressão; 

 

 

MEMES – UM RESQUÍCIO DO NEODADAÍSMO NO SÉCULO XXI 

 

Este trabalho trata da reflexão entre as similaridades do Neodadaísmo (movimento 

artístico que teve início na década de 50) e uma forma de expressão através de imagens cada 

vez mais popular na internet conhecida como Meme. 

O Neodadaísmo é um movimento de origem anglo-americana cujo ápice se deu entre 

os anos 1950-1960 e cujo principal objetivo era reestabelecer a conexão entre a arte e a 

sociedade que seus participantes acreditavam ter sido eliminada pelas correntes artísticas 

anteriores. 

  Meme é a palavra utilizada para designar imagens criadas por internautas que fazem 

referência à algum tipo de acontecimento popularmente de cunho social e geram algum tipo 

de resposta do receptor através da ironia ou do cômico.  

O Neodadaísmo surge como movimento por volta de 1950, em uma atmosfera pesada 

e nebulosa que ainda carrega os resquícios da guerra que acabara pouco anos antes. A 

sociedade da época carregava pouco conhecimento artístico e não possuía meios para acesso 

e compreensão das obras criadas em períodos ligeiramente anteriores – o lirismo e 

profundidade filosófica da arte no período não era acessível à população. Um enorme vão entre 

a arte e o povo havia sido criado pelos movimentos anteriores. 
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O movimento Neodadá surge como um grito contrário a pseudoverdade tida pela época 

de que a Arte Abstrata era o suprassumo das artes, e introduz na sociedade uma arte irônica e 

subversiva que apresenta objetos palpáveis e, por vezes, comuns enquanto brinca com seu 

significado. 

Tal qual as peças Neodadaítas, os Memes normalmente se utilizam da ironia ou de 

outra ferramenta linguista que empreste um ar cômico ao mesmo para apresentar uma ideia ou 

gerar reflexão sobre um assunto. E, apesar de alguns Memes necessitarem de uma grande carga 

de conhecimento prévio sobre determinado assunto, a maioria deles é de fácil interpretação e 

se utiliza de linguagem informal – por vezes contrariando a Norma Culta – para passar sua 

mensagem. 

Tanto os Memes atuais e seus criadores quanto os Neodadaístas da década de ‘50 se 

preocupavam em criar peças que estivessem ao alcance do entendimento das massas. Os 

Neodadaístas se utilizavam das mídias de massa e da publicidade para divulgarem suas obras 

– parte importantíssima em sua estratégia de rejeição à, principalmente, o Expressionismo 

Abstrato e ao Informalismo. Os Memes têm como principal veículo de difusão a Internet e a 

Televisão, alinhando-se aos Neodadás também no modo de divulgação que visa atingir o 

máximo de pessoas possíveis ao transmitir sua mensagem.  

As obras do movimento Neodadaísta podem ser consideradas um produto da sociedade 

de consumo por ter como inspiração principal a vida urbana das sociedades nas grandes 

metrópoles, e por traduzi-la em suas peças. Os artistas se utilizavam principalmente de uma 

técnica de origem francesa denominada assemblage – que pode ser definida como uma espécie 

de colagem de objetos e materiais de forma tridimensional – para criarem peças que 

propagavam o contexto que os cercava.  

De maneira parecida, os Memes se utilizam de algo que pode ser chamado de 

assemblage digital ao utilizar diversas imagens e/ou vídeos para confecção das peças. A 

utilização de materiais já presentes no cotidiano do receptor – tanto por parte dos criadores de 

Memes quanto pelos Neodadaístas – aproxima ainda mais o receptor da mensagem através da 

familiaridade visual. 

E, tal qual as peças Neodadás, grande parte dos Memes tem por essência a vazão de 

um pensamento ou opinião referente à um acontecimento que aflige a população – por vezes 

até de maneira global. Ambos são utilizados e difundidos como uma ferramenta de reflexão. 
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O movimento Neodadaísta, apesar de surgir inicialmente com um propósito rebelde e 

de oposição ao que o antecede, com o passar do tempo passa a ser um movimento que reflete 

uma síntese orgânica da sociedade.  Suas peças acompanham a evolução e transformação do 

povo enquanto a fomentam.  

Os Memes per se são um reflexo direto do avanço da sociedade. A medida em que 

novos acontecimentos ocorrem, usuários de todo o globo somam forças para a criação e 

difusão de novos Memes que discorram sobre a situação em um ciclo duradouro. 

Por fim, e de maneira resumida, tantos os Memes atuais quanto as peças Neodadás 

podem ser consideradas semelhantes principalmente por refletirem o movimento da sociedade, 

mas também pela premissa de se utilizarem de linguagem de fácil entendimento e referências 

cotidianas para transmissão de suas mensagens – que se dá através de meios de comunicação 

de massa. 
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MÍDIA DIGITAL: DADOS PODEM RESPONDER MUITAS PERGUNTAS 
 

A internet atingindo grande parte da população brasileira juntamente com os dados categorizados e 

disponibilizados a anunciantes pelo Google mostram como a contabilização dos usuários de acordo 

com interesses geram segmentos de mercado, podendo assim, ser utilizado como análise de tendências 

de demanda. 

 

A partir dos anos 90 os meios conectados à internet tiveram um crescimento exponencial, iniciado com 

o surgimento dos computadores de mesa, depois com o sucesso das primeiras empresas digitais nos 

anos entre 1999 e 2005, e sendo difundido com o surgimento do smartphone está atualmente com uma 

penetração de 65% da população brasileira com acesso a um dispositivo conectado à internet, segundo 

o Global Digital Report 2018, realizado pela instituição We Are Social.  

 

Segundo McLuhan em “Os meios de comunicação como extensões do homem”, a inclusão de um novo 

dispositivo, uma nova extensão do corpo, traz mudanças no comportamento da população em diversas 

áreas, os meios digitais alteraram como acontece o consumo de informações, entretenimento, consumo 

de bens materiais e serviços, além de alterar o modo de realizar ações no ambiente físico.  

 

Este novo comportamento incorporado a cultura possibilita que existam dados coletados por empresas 

e classificados de acordo com o consumo de mídia. Isto é feito pela maioria das empresas atualmente 

como podemos observar em um movimento internacional que o tratamento de dados como fonte mais 

valiosa, como por exemplo “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, famosa 

publicação feita pelo The Economist. 
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Com isso, o Google que atualmente é a segunda empresa mais valiosa do mundo e o Facebook 

constituem o duopólio da internet mundial e por consequência, a brasileira. Isto é, as duas empresas 

são obtentoras dos direitos aos dados coletados pelos sites e aplicativos mais acessados pela população, 

vide figura 1. 

 

Figura 1 – Sites e Aplicativos mais acessados no Brasil 

 

Fonte: ComScore Explorer. Dados considerados: Brasil, mês de julho. 

 

O Google, com os serviços do Youtube, Android, Google Maps e do Adsense classificam os conteúdos 

que as pessoas se interessam e o Facebook, além de ter mapeado os interesses dos usuários, entende 

interações sociais dos usuários em múltiplas redes, como por exemplo o Whatsapp e o Instagram. 

Tendo uma base de usuários ativos de 95% do total dos usuários com acesso a meios digitais, o Google 

possui em sua base de dados o referente a 67% população brasileira. Tendo como fonte de dados as 

pesquisas realizadas pelo Google, os vídeos vistos no Youtube, os sites visitados pelos usuários, 

aplicativos instalados no celular e lugares visitados. 

Os dados coletados pelo Google são categorizados em segmentos de compra (in-market) e afinidade 

(affinity), a fim de vendê-las a anunciantes, através da plataforma de anúncios do Google. 

Estes dados são disponibilizados nas plataformas de publicidade do Google em forma de relatórios 

quantitativos, sendo assim, contando com uma das maiores bases de dados atuais, os dados 

 -  20.000  40.000  60.000  80.000  100.000  120.000

MESSENGER.COM

AMERICANAS.COM.BR

INSTAGRAM.COM

GLOBO.COM

UOL.COM.BR

ANDROID.COM

FACEBOOK.COM

GOOGLE.COM

YOUTUBE.COM

GOOGLE.COM.BR

Lista de sites e aplicativos mais utilizados no Brasil



1053 

 
 

categorizados são comparáveis a realizar uma pesquisa. O diferente no relatório do Google é a coleta 

de dados de todo o universo com acesso à internet, não apenas de uma amostra. 

 

De acordo com dados analisados pelo grupo, vemos que o crescimento da utilização de dispositivos 

conectados à internet pela população brasileira junto com o crescimento da coleta dos dados de 

navegação dos usuários se tornaram uma fonte de dados qualificada para a categorização e extração de 

análises a partir destes dados. Com um acompanhamento dessas categorizações é possível entender o 

comportamento de compra de um determinado segmento, entender curvas de demanda, identificar 

tendências de consumo de bens e de consumo de entretenimento e períodos de sazonalidade. 

 

Figura 2 – Relatório de disponibilidade de inventário. 
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Fonte: Inventário Disponível Display & Video 360. Dados considerados: Brasil, mês de julho. 
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Aluno(s): Bruno Duarte Del Bianco, Caio Luiz Finco Pereira 

E-mail: brunobianco@hotmail.com, caioluizfinco98@gmail.com  

Orientador: Thiago Mori Leite 
 

Objetivo: Analisar o filme Missão impossível: Efeito Fallout, para mostrar como um filme de ação pode 

inovar no roteiro e nos clichês, mantendo uma história coerente e imersiva. 

 

Justificativa: Missão impossível tem uma das franquias mais famosas dos filmes de ação envolvendo 

espionagem, com o diferencial de que cada filme tem um diretor no comando, dando um toque único 

para a franquia garantindo que nenhuma gravação seja igual a anterior. Além disso o último filme 

exerce um grande peso atualmente por ter sido tão bem explorado e escrito dentro de um contexto 

onde seu gênero apresenta não raramente: infinitos clichês, motivações fracas dos personagens, 

roteiros fracos e as vezes até incoerentes. 

 

Metodologia: Visualização dos filmes da franquia entre outros filmes de ação (para obter referência), 

leitura de obras de referência, leitura de críticas na internet, fichamento de dados e redação de um 

texto analítico. 

 

Produto Final:  

Missão Impossível: Efeito Fallout é o sexto filme da franquia e o segundo dirigido por 

Christopher McQuarrie. Ele novamente aposta na continuidade entre os filmes, desta vez de forma 

mais radical, já que partes do enredo do novo longa são diretamente ligadas ao do anterior.  Nesse 

filme devido a uma missão fracassada, na qual Ethan perde cargas de plutônio para salvar seu amigo, 

o time Ethan Hunt, Luther e Benji precisam recupera-la.          Em paralelo, a falha coloca a IMF, Projeto 

Missão Impossível (agencia de espionagem) sob investigação da CIA; desse modo, o protagonista se 

vê obrigado a colaborar com o agente Walker, o qual foi mandado pela CIA, para dessa vez vigiar a 

missão e garantir que tudo ocorra conforme as ordens do governo. 

 

 Jean-Claude Carrière (2006, p.20) “O primeiro homem a fazer a imagem a tremer a fim de 

indicar uma mudança na percepção foi um verdadeiro inovador. O segundo copiou o primeiro, talvez, 

mailto:brunobianco@hotmail.com
mailto:caioluizfinco98@gmail.com
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aperfeiçoando o processo. Na terceira vez, o efeito já era um clichê.”, como dito pelo autor do livro 

“a linguagem secreta do cinema” na realidade cinematográfica após um certo tempo é comum 

encontrar clichês, no caso de Missão Impossível: Efeito Fallout, um filme de ação e aventura, os 

clichês do gênero são tão recorrentes a ponto de chegarem a ser previsíveis e quase inerente ao 

gênero,  listamos os principais clichês encontrados nos filmes de ação: os vilões serem péssimos 

atiradores, uma mulher sempre é feita de refém (geralmente o par romântico do protagonista) e 

acabam por serem salvas pelo protagonista e sua equipe, arquivos secretos do governo ultra secretos, 

porém os quais sempre todos conseguem ter acesso, a morte do protagonista sempre é postergada 

quando ele é pego pelo seu antagonista, explosões a todo momento, perseguições de carros, motos 

e até mesmo à pé e o mais famoso a bomba relógio a qual está escondida, os protagonistas devem 

acha-la e desarma-la e o fazem no último segundo de sua contagem regressiva. 

 Um principal destaque no roteiro do sexto filme da franquia missão impossível é uma boa 

utilização dos clichês até mesmo como alivio cômico, apesar de ainda sim haver vários deles, em 

momentos principais e críticos são bem colocados de tal modo que os espectadores não perdem a 

imersão, bloqueando uma previsibilidade recorrente nos filmes de ação, duas cenas nas quais foram 

bem demonstradas as utilizações deles são nas cenas dos reféns no qual primeiramente Luther é o 

refém e Ethan o salva em troca de deixar as cargas de plutônio e mais no final do filme Ilsa Faust é 

capturada por Solomon Lane e ela mesma se solta e ainda salva Bengi de ser enforcado e a cena da 

bomba com Luther combinando com o time de cortar os fios quando faltasse apenas 2 segundos e 

Bengi comenta “ por que não quando faltar 1 segundo? “e Luther retruca “não acha que 1 segundo 

fica muito em cima?” e por fim decidem esperar até o último segundo, quando vemos Ethan Hunt 

pendurado em um penhasco sem saber se deu tempo ou não dele desativar o controle, percebe-se 

novamente que eles não fogem dos clichês, mas a maneira como é trabalhada é diferente, fazendo 

uma piada com os segundos finais da bomba, e fazendo a própria refém se libertar e ainda salvar um 

companheiro, sem ficar à mercê da ajuda do protagonista. 

 Missão impossível tem uma ótima direção, o filme é muito bem produzido. Em uma citação 

André Bazin (cofundador da revista Cahiers du Cinéma, famosa revista francesa sobre cinemas) plano 

sequência foi orginalmente estudado com a ideia de que este recurso dava mais realismo ao cinema, 

evitando a ruptura da realidade, que acontece normalmente através das montagens de takes em uma 

película. notasse por exemplo em filmes de ação, cenas das lutas nas quais é comum ver uma 

sequência alucinante de cortes secos e planos fechados, normalmente focando nos golpes, na 

movimentação do personagem e em seus rostos, o diretor nesse filme optou por cenas muito mais 

“limpas” nas quais ele se utiliza de principalmente de plano sequência tendo uma quantidade menor 
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de cortes e planos mais amplos permitindo o público ver melhor as cenas de ações, o que contribui 

para essas cenas também é o próprio ator (Tom Cruise) ter realizado elas, sem a utilização de dublês, 

portanto isso tira a necessidade de fazer tantos cortes, deixa as cenas muito mais verídicas  e traz um 

senso de realidade por vermos que não só são cenas possíveis de serem realizadas na vida real como 

realmente foram. Em momentos decisivos como na cena final das bombas a qual no fundo sabemos 

que ficara tudo bem, a maneira como ela é gravada, com um enorme silêncio, a cena mostrando 

Ethan Hunt de costas pendurado em um penhasco e ao fundo um clarão branco de fundo, ela obriga 

a gente se perguntar se a bomba realmente explodiu ou se é apenas a iluminação do sol, se realmente 

os diretores ousaram fazer uma tragédia ao final do filme, mas em seguida nos é mostrado o 

protagonista de frente com o controle da bomba desarmado e o vilarejo à salvo. 

 Por último um destaque notável em relação esse filme, mas dessa vez o comparando com os 

últimos filmes da franquia foi uma dinamicidade apresentada pelas cenas, nas quais nós vemos a todo 

momento ação e mais ação contendo apenas umas três cenas de diálogos e pausas nas quais 

podemos respirar, o resto do filme a todo momento tem correria, perseguições lutas ou momentos 

de tensão. 

 

Considerações finais 

 

Efeito: Fallout, no entanto, não é sem defeitos, existem muitas cenas nas quais poderiam ter 

sido encurtadas a fim de não prolongar tanto o filme e torna-lo tão maçante em alguns casos, como 

por exemplo na incrível perseguição de helicópteros, a qual demora muito tempo para ser finalizada, 

o que gerou crítica do público, além de focar exageradamente no protagonista em determinado 

momentos, no qual poderia ter espaço para colocar mais dos outros personagens. 

A maior qualidade de Efeito Fallout é sua capacidade de se desafiar e atingir expectativas. O 

filme mostrou-se coeso e empolgante, considerado por muitos o melhor capítulo da série até aqui, 

com um excelente roteiro e direção, superando seus filmes anteriores em cenas de ações muito bem 

feitas e gravadas. 
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RESUMO  

  
O presente paper tem como objetivo tratar a relação entre o ativismo moderno e a sua influência 
nos processos de decisão enquanto consumidor contemporâneo. Uma análise de comportamento 
com base em teorias de Philip Kotler e Michael Solomon visando o impacto desse público em 
ações mercadológicas.  

  

  

  

PALAVRAS-CHAVE: ativismo; marcas; decisão; compra; influência.   

    
  

1. Introdução  

A relação do ativismo e convicções ideológicas com o marketing e o processo de decisão de 

compra do consumindor se torna o foco para esse estudo. Buscamos entender com base nos 

estudos de Kotler e Solomon qual o impacto do ativismo nas relações de consumo 

contemporâneas. Trata-se de uma assunto atual e importante, uma vez que as marcas e as 

publicidades atuais estão, cada vez mais, tratando de  temas  relacionados  ao  ativismo  moderno  

com  a  crescente  que  esse  comportamento possui.  

  

Ativismo,  segundo  o  dicionário  (Dicio,  2018,  Online),  se  caracteriza  por  “qualquer  doutrina  

ou argumentação  que  privilegie  a  prática  efetiva  de  transformação  da  realidade  em  

detrimento  da atividade exclusivamente especulativa.” Em outras palavras, é uma ideologia que – 

basicamente – prega ações no lugar da teoria. Em  seu sentido contemporâneo, muitas vezes, está 

atrelado a questões sociais e políticas, porém não mais relacionado com a prática efetiva de ações, 

muito pelo contrário. Na atualidade, o ativismo se tornou muito mais um ato de fala e teorias do 

que de ações.  

2.A relação entre o ativismo moderno e o Marketing  
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Em textos encontrado em Marketing 3.0 (KOTLER, 2012), e posteriormente em 4.0, Kotler notou 

que o consumidor atual passou a comprar de marcas que fazem com que ele se sinta 

representado, gerando identificação.  

  

Essa necessidade de identificação do sujeito com a marca vem do fato que o consumidor compra 

para se completar. Esse individuo se tornou o que consome, e, mais importante, transmite o que 

consome. Atualmente para exemplificar esse comportamento temos como base a busca  pela  

“voz”  desse  consumidor  dentre  o  seu  meio  social.  Com  o  advento  da  internet  a   sua 

capacidade de expressão cresceu de forma que a força de suas opiniões tem grande importância 

como influência para sua rede.  

  

Esse consumidor que, para o bem ou para o mau, passou a ter mais conhecimento e a formar suas 

ideologias individuais passando a prestar atenção e a se interessar pelas marcas que consome. Ele 

passou a deixar de fora de suas buscas marcas que não se encaixavam em seus ideais.  

  

  

A todo momento em que um consumidor está para iniciar ou finalizar uma compra ele passa por 

um processo que o leva a tomar a decisão positiva de ir adiante e buscar o produto/serviço ou a 

decisão negativa de chegar à conclusão de que não é necessário ou relevante continuar. Por 

Solomom (2016), toda decisão de consumo nada mais é que o uma resposta a um problema que 

foi gerado.  

  

  

“Quando  uma  decisão  exige  uma  abordagem  racional  bem  pensada, 

utilizamos  a  capacidade  mental  para  tomá-la.  Do  contrário,  

procuramos atalhos,  como  “simplesmente  fazer  o  que  costumo  fazer  

“,  ou  talvez, tomemos decisões “intuitivas”, com base em nossas 

reações emocionais.” Solomon (2016 p.38).  

  

Tomando como premissas esse apontamento, podemos dizer que a tomada de decisão se 

encontra em referências  com  três  pontos,  que  podem  ser  consideredos  separadamente  mas  

que  não  ocorrem exclusivamente independentes um do outro. Para Solomon são chamados de 

recipientes, são eles: Cognitivo, Habitual e Afetivo. Dentro os objetivos desse artigo, estaremos 

descrevendo a relação desse consumidor dentro de dois pontos mais importantes: o Afetivo e o 

Cognitivo.  

  

  

Cognitivo é a decisão deliberada, racional e sequencial. Nesse processo um consumidor pode 

passar a analisar cuidadosamente os pós e contras, equilibrando os fatores de vantagens e 

desvantagens para auxiliar na decisão. Para uma consumidor conectado com seus valores e 

ideologias o posicionamento que uma marca tem, ou até mesmo se ela se abster de um, pode ser 

um fator que irá ponderar sua decisão. Para a sociedade contemporânea, existe uma enorme 
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relação entre o ter e ser (FROMM,1977), com isso, o consumidor já compreendeu que, ao 

consumir de uma determinada marca, aquela marca faz parte dele como um todo. Por isso, para 

um cosumidor com fortes convicções ideológicas, faz  parte  de  seu  raciocinío  lógico  se  

relacionar  com  marcas  que  compartilham  das  mesmas convicções.  

  

Por  fim,  o  recipiente  afetivo  ligado  ao  emocional  e  ao  instantâneo.  Nele  podemos  

identificar exemplos de sentimentos, e esses positivos e/ou negativos podem servir como fonte de 

informação para ponderar uma decisão de compra. Uma campanha publicada e que busca 

representar a intensão de uma marca gera reações emocionais que se tornam em memórias, 

sejam elas de raiva ou paixão por exemplo (FLORACK e SCARABIS, 2005). É por conta do recipiente 

afetivo do ser humano que cada vez mais existem sites de avaliação de produtos e serviços. 

Consumidores gostam de ser bem atendidos e bem tratados, por isso, quando o contrário 

acontece, eles evitam voltar a se relacionar com as marcas. É possivel encontrar um ponto de 

relação entre o recipiente afetivo e cognitivo no comportamento de consumidores conectados 

com seus valores ideológicos. Por exemplo, em 2018, a loja H&M fez anúncios racistas na Africa do 

Sul (O Globo, 2018, Online). Esse fato gerou uma grande  revolta  e  manifestantes  chegaram  a  

atacar  as  lojas  por  isso.  É  possivel  inferir  que,  esses manifestantes  não  voltariam  a  comprar  

nessa  loja  novamente,  por  conta  de  seu  posicionamento racista – recipiente cognitivo – e por 

conta do mal estar gerado pela campanha racista – recipiente emocional.   

  

Os  ativistas  podem  ser  considerados  como  um  grupo  de  referência  para  o  estudo  do  

Marketing. “Grupo de referência é um indivíduo ou grupo real ou imaginário quenfouencia 

significativamente as avaliações, aspirações ou o comportamento de um indivíduo” (SOLOMOM, 

2016, p.368). Tirando como parte o poder de persuasão que esse grupo tem através de redes 

sociais, esse consumidor é capaz de levar outras pessoas atrás de seus ideias e é nesse momento 

que se gera preocupação nas empresas. Pela vigilância realizada no histórico da marca, estando 

atento aos detalhes, os ativistas se sentem em uma grande necessidade de levar a informação a 

frente e estar junto com ela causando respostas mútuas, ou seja, buscam engajar demais pessoas 

para uma causa. Toda essa ação gera uma mudança direta no processo de decisão de compra da 

pessoa a qual recebeu essa carga de influência. De  pessoa  em  pessoa,  essas  influências  são  

passadas  criando  uma  grande  rede  e  um  grande movimento.  

  

Os consumidores, ao compreenderem que controlam o sucesso e o fracasso das empresas, 

passam a exigir posicionamentos das marcas que consumem. Um bom exemplo é a indústria de 

cerveja. Com um histórico publicitário apoiado no sexo e na objetificação do corpo feminino para 

vender seus produtos começou a receber inúmeras reclamações e foi um segmento alvo do 

ativismo feminino. Um caso referente a esse passado, foi uma campanha de 2015 (Revista Exame, 

2015, Online), feita pela marca Skol, no carnaval acusada de trazer apologia ao estupro com a 

mensagem"deixei o não em casa".  A campanha teve uma repercussão   negativa em redes sociais 

que motivaram protestos contra a marca que se deparou com a necessidade de agilmente retirar a 

campanha da veiculação.     
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Rapidamente, com o grande impacto causado e com o aumento da necessidade de busca por 

parte desse consumidor,  o mercado e as marcas notam que não estam mais falando com um 

consumidor passivo. As grandes fórmulas do marketing tradicional deixam assim  de surtir o efeito 

antes obtido. O “sexo” já não vende como um dia vendeu. Assim o  “politicamente correto” se 

torna uma tendência a ser seguida para o marketing. Como resposta a essas ações políticas, esses 

consumidores possuem respostas negativas e positivas atreladas a veracidade desse movimento 

da marca.  

  

  

A consequência negativa provém no momento em que empresas, ao tentarem se inserir e atender 

essa necessidade, passam a buscar uma causa social que se conecte com o movimento e acabam 

tomando decisões que não condizem  com sua identidade. Esse consumidor muito atento, ao 

perceber essa tentativa, responde através de sua liberdade de expressão os fundamentos 

negativos que estariam por trás dessa ação da empresa.   

  

  
  

Figura 1: Resposta negativa a campanha Cerveja  
Proibida.Fonte: Exame.abril.com.br (Online,  2017) 
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Como exemplo a cerveja criada pela marca Proibida “para mulheres”. A marca tentou se mostrar 

inclusiva  ao  lançar  uma  cerveja  especial  para  mulheres.  O  produto  foi  recebido  de  forma 

extremamente negativa pelas consumidoras que se sentiram ofendidas (Revista Donna, 2017, 

online).  

  

  

Em contrapartida, se o consumidor percebe a veracidade da conexão da identidade da empresa 

com o movimento ao qual ela está apoiando esse também responde com seu apoio. Podemos 

citar o case Doritos Rainbow como exemplo. Doritos, uma marca que buscou se posicionar se 

denominando uma marca  “bold”  –  indo  contra  as  convenções  da  sociedade.  Por  conta  disso,  

buscou  atrelar  ao  seu histórico o apoio a causas que que refletiam sua identidade.  

  

 

Figura 2: Campanha Doritos  

Rainbow. Fonte: papelpop.com  

(2017, online) 

  

Quando a marca lançou a campanha, que tinha como objetivo arrecadar dinheiro para uma ONG 

que abriga pessoas LGBT+, a causa foi abraçada pois a marca mostrou que deixou apenas de falar 

e passou a colocar na prática  (Meio&Mensagem, 2017, Online). Ainda como parte da resposta 

positiva as  marcas  podem  encontrar  a  fidelidade  desse  consumidor  que  trás  junto  toda  sua  

sua  rede  de influenciados.  
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3.Conclusão  

Portanto, se percebeu durante esse artigo que pautas como a LGBT, feminismo assim como outras 

frentes  sociais  começaram  a  ser  cada  vez  mais  discutidas  pelas  marcas  por  uma  

necessidade  de atenção ao novo consumidor .  A relação de uma marca com o seu público é de 

extrema importância, mas que precisa se trabalhada de forma coesa. Além de serem uma grande 

parcela da população, esses  consumidores  –  antes  ignorados  –  passaram  a  se  sentir  

enxergados  pelas  marcas,  mas  que mostram que não aceitam qualquer posição e não estão 

passivos ao consumo das memas. Concluimos também  que  as  decisões  tomadas  pelos  

consumidores  ativistas  vêm  da  relação  enter  seus  ideias, experiências (próprias ou de 

terceiros) atrelado a atitude das marcas. Uma relação  muito vantajosa, uma  vez  que,  apostando  

em  consumidores  como  esses  as   marcas  consquistam  não  apenas  um consumidor mas toda 

uma comunidade em movimento. 
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RESUMO: 

As redes sociais intensificaram a mudança nas relações humanas presente na contemporaneidade. 

A privacidade cada vez menos é uma condição inata para a sociedade e a vigilância é vista com 

normalidade e constância nunca antes conhecida. O filme e livro que contam a ficção de O 

Círculo ilustra bem o horizonte para onde essa realidade caminha. Apresentando uma empresa 

de tecnologia digital poderosa a história inspeciona questionamentos quanto à inevitabilidade de 

uma mutação no que é público e o que é privado. A pesquisa bibliográfica proposta tem o objetivo 

de encontrar e traçar relações entre teóricos e pesquisadores que previram, analisaram ou 

discorreram sobre o tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vigilância; Privacidade; Contemporaneidade; Redes Sociais. 

 

1. Introdução:  

O Círculo (2017), filme dirigido por James Ponsoldt e baseado na obra de Dave Eggers, The 

Circle (2013), propõe reflexões relevantes para a contemporaneidade a respeito da vigilância nos 

meios de comunicação, com um foco especial nas redes sociais. No papel de Mae, a atriz Emma 

Watson representa uma garota que, ao conseguir um almejado emprego numa gigante empresa 

de tecnologia e inovação, vive em meio a diversos projetos que prometem revolucionar a vida 

como ela é. Sempre em torno de questionamentos dos limites da privacidade, os projetos 

propostos fazem o espectador pensar em até que ponto é possível manter experiências apenas 

particulares e até que ponto estamos a todo o tempo sendo vigiados. A empresa a qual a 

protagonista é contratada parece uma fusão entre Google e Facebook, empresas reais que também 

promovem uma gigante quantidade de inovações e movem uma gigante quantidade de 

informações: data. Além de serem as maiores detentoras de websites e aplicativos de rede social, 

sempre estão fazendo transações para adquirir o que se torna popular no momento, seja o querido 

dos brasileiros WhatsApp, seja o descolado Instagram, ou o polêmico SnapChat. Google e 

Facebook são empresas privadas com uma database perigosamente grande, e isso tudo tem a ver 

com o propósito e mensagem que o filme busca transmitir, lembrando que existe um grupo 

pequeno de pessoas que tem em mãos informação sobre cada usuário de suas redes. Dessa forma, 

esclarecendo o paralelo que o filme faz com a realidade, a empresa fictícia do filme chamada 

justamente de O Círculo, possui uma rede social que cada vez mais domina a mente das pessoas 

e invade, com seu modelo privado, a esfera pessoal de cada um.  
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As tecnologias durante o filme são abordadas, de certa forma, sem limites de verossimilhança, ao 

passo que uma empresa daquele porte é poderosa o suficiente para fabricar, por exemplo, 

pequeníssimas câmeras que além de filmar o ambiente em HD o tempo todo, também é 

personalizado com cores para se camuflar onde é posta e identifica várias características 

geofísicas de onde está, como a temperatura do ar, o vento, etc. Ou então o surpreendente 

programa SoulSearch, que promete encontrar qualquer pessoa na face da Terra apenas com a 

ajuda dos usuários e suas câmeras e depoimentos. No entanto, o mais importante a ser analisado 

nessa pesquisa são as correlações, mais que com outros meios de comunicação, na rede social 

característica do filme. A rede social do filme, a TrueYou, compartilha muitas características com 

o Facebook e o Google+, com um impressionante incentivo a compartilhar o que pode não ser 

necessário, apenas para completar cada vez mais um perfil virtual, onde ostenta-se viver uma 

vida, muitas vezes de fachada, meramente superficial. O filme, ousando investigar ainda além, 

propõe no segundo ato que, eventualmente, tal rede social se torne obrigatória para todos os 

cidadãos americanos, agregando o máximo possível de funções. Seria uma plataforma em que 

encontra-se uma união de serviços. Pagar estacionamento, pagar imposto de renda ou até mesmo 

as eleições poderiam ser feitas na plataforma privatizada, divulgando uma visão de que ajudariam 

a atingir uma democracia nunca antes alcançada. Na verdade, o que mais tarde admite-se, é que 

cada vez mais dados pessoais estariam no monopólio de uma empresa privada. É decisivo pensar 

na presença de uma vigilância com tamanho porte, e isso muito conversa com os limites da 

privacidade e sua evaporação, apresentados ao longo do filme.  

As redes sociais são de um potencial de interatividade até então ainda não totalmente conhecida 

no mundo, ampliando a eficiência da globalização. Os efeitos colaterais de uma globalização 

inevitavelmente crescente nunca foram sequer imaginados até poucas décadas atrás. Vive-se num 

contexto onde o uso desenfreado das tecnologias emergentes mudam a sociedade ao mesmo 

tempo em que tenta-se mensurar as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Análises e 

estudos surgem em jornais e revistas como Forbes (2017), BBC (2018) ou Time (2017) 

declarando claro link entre ansiedade e as redes sociais. Uma palestra de Cal Newport em uma 

TEDTalk de 2016 abertamente insinua que as redes sociais muito mais fazem mal do que pode-

se acreditar, e que pouco está acrescentando à sociedade, principalmente da forma que são usadas. 

Por fim acrescenta que  não deveríamos sequer usá-las. Diversos blogs, documentários e livros 

aparecem com críticas pertinentes a respeito de uma significativa perda da capacidade de 

concentração, aumento alarmante do stress e da depressão e queixas infinitas de uma baixa 

autoestima em função da vida ostentativa e ilusória na web. Durante as livestreams de Mae, no 

filme, usuários se queixam de solidão através de comentários na transmissão. A vida de aparência 
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omite e distorce a realidade, apontam pensadores como Guy Debord (2003), Jean Baudrillard 

(1991) ou Norval Baitello Júnior (2014). No filme isso não deixa de ser abordado. O personagem 

Mercer, amigo de infância da protagonista, se nega a ter qualquer envolvimento com as redes 

sociais, chegando até a se isolar no norte do país para viver fora do mundo tecnológico que estava 

inserido. Esse personagem representa, em diversos diálogos do filme, a queixa de que não é 

necessário estar na rede social para ser sociável, de que não precisa estar envolvido numa vida 

virtual para viver o real.  

1.1– Problema de pesquisa:  

Quais são as estratégias e consequências da gradativa redução da privacidade desenvolvida 

através do uso dos meios de comunicação que são apresentadas no filme e que tem relação direta 

com o contexto contemporâneo?  

1.2 – Justificativa:  

O tema da perda da privacidade já está a algum tempo, com a ajuda de diversos teóricos, sendo 

trazido à tona. No entanto, mesmo após o filme O Circulo abordar um tema tão importante, o 

debate não se tornou mais publicamente discutido. Sendo a perda da privacidade uma questão 

cada vez mais relevante, ao passo que é também pouco discutida, esta pesquisa é importante para 

profissionais de comunicação e, mais ainda, para toda a comunidade. Por se tratar de um tema 

presente na sociedade, é de suma importância fazer um levantamento bibliográfico dos autores 

que discutem essa questão, como Alvin Toffler (1980), e é importante trazer para o debate da 

sociedade a questão da perda da privacidade, tendo em vista as consequências desse fenômeno, 

como por exemplo a tendência à ostentação nos meios de comunicação digitais. Também é ideal 

ampliar as discussões em torno do tema.  

1.3 – Objetivo:  

Relacionar premissas e conclusões feitas pelo filme O Circulo com a realidade, esclarecendo da 

melhor forma possível a perda da privacidade através das redes sociais e fazer digna análise da 

situação atual.  

1.3.1- Objetivos secundários  

Analisar o filme O Círculo e relacionar seu tema com a questão da vigilância da 

contemporaneidade.  
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Fazer um levantamento dos autores que abordam essa questão.  

1.4 – Hipótese:  

A redução gradativa de privacidade está de fato acontecendo na contemporaneidade, 

principalmente através das estratégias dos meios de comunicação digitais, e pode ser 

comparada com os acontecimentos do filme.  

1.5 – Procedimentos metodológicos  

Essa pesquisa será bibliográfica exploratória, pois a partir da leitura de estudos de teóricos que 

abordem, ou o assunto tratado da pesquisa diretamente, ou outros assuntos relacionados com o 

tema da pesquisa, será debatido o assunto através da escrita no período proposto, perscrutando 

qualquer análise passível de ser feita entre os teóricos lidos e os relacionar com a temática do 

filme O Círculo. Também será feita leitura de outros ensaios, artigos e pesquisas feitas por outros 

pesquisadores, como Privacy Online (2011) dos alemães Sabine Trepte e Leonard Reinecke, 

Além de On the Rapid Rise of Social Networking Sites: New Findings and Policy Implications 

(2009), que disponibilizem, ao redor do mundo, qualquer estudo na mesma linha da desenvolvida 

nesse projeto. Alguns dos temas que tangem a proposta aqui dissertada e que pretendem ser lidos 

e estudados são: vigilância, privacidade,  

redes sociais, relações pós-modernas, superficialidade na web, panoticismo, monopólio da 

informação, democratização de conteúdo, produção de conteúdo, mudança no consumidor de 

conteúdo, enviesamento da opinião de senso comum, aparência e ilusão em perfis virtuais, ente 

outros. Para a análise do filme, pretende-se utilizar o método ligado à semiologia de Roland 

Barthes. Método esse desenvolvido, principalmente, nos livros Mitologias (1999) e O Óbvio e o 

Obtuso (1990), o qual investiga a imagem a partir de seus signos denotados, para compreender, 

em relação às convenções sociais e o contexto humano, como a significação se desenvolve até 

chegar à sua conotação, ou seja, seus signos conotados. 
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2. – Referencial Teórico  

Em seu livro A Terceira Onda (1980), Alvin Toffler já previa que o desastre tecnológico é uma 

possibilidade e que poderia alterar a história de forma catastrófica, muito embora ele seja otimista 

a respeito do futuro da civilização, que após a morte do industrialismo surgiria nova. Seria dentro 

de tal renovação a maior possibilidade que já teríamos enfrentado de uma nação justa, sensata e 

mais democrática durante o curso de existência da nossa espécie. Toffler (1980) também foi 

pioneiro na identificação de data e informação como o negócio (business) mais importante que 

cresce no mundo, fazendo jus à fama que personagens e caricaturas de espiões andam recebendo 

já a tantas décadas: ora, seriam “o símbolo vivo da revolução que invade a infosfera” (TOFFLER, 

1980, p. 162). Mais adiante presenta o conceito que muito tem a ver com a pesquisa aqui proposta: 

o de prosumidor, cunhado por ele próprio para designar um consumidor que produz conteúdo 

(productor + consumer), característica que seria presente e marcante na fase civilizatória a qual 

nos encontramos.  

Toffler (1980) prevê, com pouquíssimos dados, até então em seu início, o declínio da 

popularidade dos meios de comunicação de massa, fenômeno que ele chama de "desmassificação 

dos meios de comunicação de massa" (TOFFLER, 1980. p. 171).  

Analisa a década de 70, que perdia leitores de jornais e revistas, sem dizer que a culpa era da 

ascensão da televisão. Na verdade diz que se trata de uma crescente competição pela atenção. 

Observou que os mercados de nicho se tornavam cada vez mais populares. Revistas para fãs de 

ski ou para skaters, por exemplo, eram tipos até então nunca existentes. Porém as revistas não 

eram o único fenômeno julgado por ele decisivos: as rádios duplicaram em quantidade entre 1950 

e 1970 e se dividiam nitidamente em rádios religiosas, rádios para cada variação mínima do 

popular Rock e ainda rádios para Judeus ou rádios em português. A segmentação induzia 

lentamente a uma preferência inevitável à personalização dos serviços. As “faixas de cidadão” 

(TOFFLER, 1980. p. 177) cresceram absurdamente em poucos anos (em 1977 estavam em uso 

25 milhões de aparelhos nos EUA), o que hoje não é tão surpreendente: era o começo de uma 

interatividade como pouco se tinha visto até aquele ponto na história. Muito se pareceria com um 

protótipo de rede social. Pois era, é claro, uma rede de comunicação democrática quando tudo o 

que se fazia até aquele ponto era ouvir. Pouco o grande público comunicava entre si. Toffler 

também trabalha com o termo “meios de comunicação da terceira onda” (TOFFLER, 1980 p. 

178) sem nada saber sobre o futuro que a internet tomaria, o que é deveras impressionante. 
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Menciona o espanto que o Hi-OVIS, o Qube, alguns dos primeiros sistemas de informação visuais 

interativos, e até os videogames e os replays de vídeo causavam para a época.  

A cultura blip, também apresentada por Toffler (1980), é uma nova cultura que nasce intrínseca 

a essa nova geração da sociedade que recebe infinitos pedaços distintos de informação, quase 

sempre incompletos, desconexos e ausentes de tradição ou significado porém mesmo assim 

encontram uma forma de naturalmente unir esses blips. Não se incomodar com essa falta de 

organização é típico dos nativos da terceira onda, pois de ali em diante não seria considerado por 

eles uma falta de organização, apenas uma nova forma de se organizar.  

Hannah Arendt desenvolve em seu livro A Condição Humana (2005) a relação comparativa de 

público/ privado na antiga Grécia e contemporaneamente. Desse estudo vale exportar para a 

pesquisa proposta aqui mais de um conceito. Para Arendt existem certos sentimentos que não 

podem ser inteiramente divulgados na esfera pública: a dor física e o amor. São justamente esses 

dois sentimentos que pautam a discussão acerca dos desafios das redes sociais, quando se foca 

em quais seriam os sentimentos velados ali? E quais seriam aqueles que tão desesperadamente 

são forjados  

constantemente? Para ela, também, a vida pública está há muito atrelada a uma visão política. 

Tendo em vista isso, são passíveis de análise as consequências da laicização da vida pública, 

coisa que se vê em crescimento já a séculos e aparentemente faz com que a visão clássica de 

esfera pública desapareça. Cresce a vaidade consumista e o público se torna mero meio para status 

na sociedade de massa. Arendt critica que essa preocupação não supre a função da esfera pública, 

que cumpre seu objetivo apenas quando se aborda política, comum de certa forma a todos.  

Zygmunt Bauman traz contribuição vital para essa pesquisa, principalmente com dois de seus 

livros: o curto porém certeiro Vigilância Liquida: uma conversa (2013), feito com seu colega 

David Lyon, aborda a naturalidade com que agimos a respeito de tantas câmeras existirem em 

todos os lugares; a naturalidade com que somos escaneados por completo antes de entrarmos em 

um avião; a naturalidade que aceitamos nossos dados de cartão de crédito analisados por 

marketing. Também publicou sua grande obra intitulada Modernidade Liquida (BAUMAN, 

2014. p. 91), da qual tantas relações podem ser feitas com a superficialidade presente nas redes 

sociais.  

Em seu livro 1984 (2008), George Orwell apresenta um personagem, tal mais um símbolo, 

chamado Grande Irmão. Seria esse uma figura de autoridade máxima, que se justifica sendo o 
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anúncio de proteção para todos, quando na verdade é a representação máxima de uma vigilância 

não democrática. Chega-se a um ponto onde uma devoção dessa representação é normatizada, e 

a questão da privacidade dificilmente é questionada. A temática do livro reside no 

questionamento dessa ausência de privacidade.  

O geógrafo pesquisador Jerome Dobson (2007) levanta a ideia de que o monitoramento através 

de câmeras e telas proposto por Orwell em seu romance não é mais fictício, e menos ainda 

controle exclusivo do Estado: com o barateamento de GPS e outros gadgets o rastreamento se 

tornou relativamente simples, e o até então imaginado Big Brother se torna Little Brother, 

fazendo referência aos nossos próprios iguais como cidadãos (conjugues, familiares, vizinhos e 

até completos desconhecidos).  

Em seu livro A Era da Iconofagia (2014) Norval Baitello Júnior reúne seus ensaios a respeito das 

novas relações e percepções no mundo a partir da comunicação à distância uma vez instauradas. 

O termo é cunhado a partir de ícone, representando as várias formas de imagem, aglutinado ao 

sufixo fagia, que significa alimentar-se de. Diversas ideias propostas em seu livro partilham ideias 

compatíveis com as propostas  

em O Círculo. Para o autor, comunicação e corpo são partes inseparáveis. Nesse mundo de 

imagens que vive-se hoje, a sociedade é consumida por elas. Perde-se assim a propriocepção (a 

percepção própria), pois percebem-se imagens, mas não percebe-se através do corpo e seus 

sentidos de proximidade (forma com que o autor chama o tato, o olfato e o paladar), mas sim 

cada vez mais através de imagens, predominantemente no âmbito visual.  

O modelo do panóptico criado por Bentham em 1785, estendido e desenvolvido metaforicamente 

por Michael Foucault também pode ser aplicado as redes sociais. Vigiar e Punir (2005) faz um 

link com o contemporâneo: a vivência nas redes sociais se baseia em expressão mediante 

julgamento. Esse julgamento cria noções prévias; hipotéticas, de uma punição. A vigilância 

sempre presente na vida do indivíduo conectado.  

Do livro de Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo (2003), pretende-se utilizar o conceito de 

espetacularização da realidade, através dos discursos dos meios de comunicação que tornam 

todos os movimentos sociais em um espetáculo da realidade contemporânea, fazendo com que 

tudo, os sentimentos, a revolta, o cotidiano, se tornem mercadoria consumível. Debord critica, à 

maneira da escola de Frankfurt, essa transformação das coisas mais corriqueiras, mais humanas, 

em um espetáculo, que na verdade é um produto para alimentar o insaciável apetite da sociedade 
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de consumo, ou seja, do espetáculo, que se instaurou, principalmente, a partir do século XX. 

Debord afirma que o “espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou totalmente a vida 

social.” (DEBORD, 2007 p.30).  

Do livro de Jean Baudrillard, Simulacros e Simulação (1991), pretende-se utilizar os conceitos 

de simulacro, simulação, hiperrealidade e imaginário. Simulacros sendo o que nunca teve ou não 

mais tem uma versão original e simulação imitações do já existente; na obra porém abordada 

como mais real que o real, ou hiper-real.  

Por todas essas questões e conceitos, desde Alvin Toffler (1980) com o prossumidor ou a cultura 

Blip, até Foucault (2005) com a metáfora do panóptico ou Baudrillard (1991) com a importante 

questão dos simulacros na vida contemporânea, essa pesquisa torna-se relevante para traçar 

relações entre uma bibliografia que tanto conversa entre si, principalmente quanto à vivência nos 

meios de comunicação digital e as nuances da perda de privacidade (DUGNANI, 2015) em tais 

meios, como apresenta diferentes visões que contribuirão para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A pesquisa bibliográfica aqui registrada possui devida continuação, ainda a ser desenvolvida. Da 

mesma forma já é evidente a plausibilidade da hipótese proposta neste artigo. Tudo indica que a 

privacidade está de fato gradativamente a diminuir na contemporaneidade e que o filme O Círculo 

faz relações pertinentes com a realidade. O objetivo também sintetiza o desenvolvimento deste 

estudo, tendo premissas do filme sido relacionadas com a realidade e a perda de privacidade até 

certo ponto esclarecida. 

Muitos autores e teóricos, como Toffler (1980) discorrendo sobre suas previsões para uma nova 

onda, a extensão metafórica do Panóptico de Foucault e a do Little Brother de Dobson (2018) ou 

a análise de Bauman (2013) a respeito da vigilância, apresentam contribuição relevante para 

levantar a mudança evidente ocorrendo na contemporaneidade e o papel das tecnologias digitais, 

principalmente as redes interativas, como contribuintes da perda de privacidade e aumento da 

vigilância. Torna-se um tema importante para se debater em função da transformação vigente, 

pouco discutida, que entra em pauta não só no filme, mas como em notícias internacionais. O 

infame caso da empresa Cambridge Analytica envolvendo o Facebook foi levado a tona no início 

de 2018, gerando uma preocupação nas pessoas que antes pouco as atingia. A polêmica foi a 

respeito da exposição de dados pessoais de 87 milhões de usuários do Facebook usados pela 

empresa que trabalhou na campanha do presidente Trump, em 2016. É importante ressaltar que 
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todo o caso se desenrolou após o lançamento do filme e livro O Círculo, que já trazia em pauta 

casos de violação de privacidade em função de grandes empresas. 

Não são mais apenas previsões de um panóptico virtual. O cenário na Internet é de uma verdadeira 

afronta em Política de Dados e cookies por parte de grandes empresas com um poder já 

perceptível. Uma possível nova fase da sociedade do espetáculo está se instalando, tornando o 

espectador o próprio show.  

A prioridade deve ser, por fim, o entendimento dos acontecimentos. Vive-se uma passividade 

duvidosa enquanto conceitos mudam em nossos ideais de forma sorrateira. A privacidade se torna 

ilusória e a vigilância, natural. 
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Resumo 

Percebe-se o avanço da tecnologia e como consequência, a mudança de comportamento dos 

consumidores. A qualidade de experiência do cliente e do serviço de atendimento causa impacto 

direto nas vendas de comércios eletrônicos. Analisando a área de Customer Experience a partir 

do escritório do Mercado Livre, o maior e-commerce da américa latina, é perceptível a grande 

preocupação da empresa em encantar clientes e fideliza-los.  Para isso é necessário agregar valor 

a marca e proporcionar experiências satisfatórias. Essa ação para ser eficiente deve ser 

introduzida desde a cultura da empresa, entre os funcionários, que devem contar com ferramentas 

que são verdadeiras aliadas neste processo, como o uso do CRM e o relacionamento com o cliente 

a fim de alavancar seus negócios e ser um diferencial competitivo e reconhecido no mercado. 

Traçando este paralelo para analisar a contribuição para o marketing que deve ser visto como um 

todo e não como uma área específica.  

Palavras-chave: Satisfação; Experiência; CRM; Relacionamento; Mercado Livre.  

 

Introdução 

O presente estudo pretende estimular a reflexão sobre empresas de comércio eletrônico, e 

práticas inovadoras de experiência do cliente, com aspectos relevantes a partir de um paralelo 

entre o uso do tradicional CRM, que são as iniciais de Customer Relationship Management 

(Gestão de Relacionamento com o Cliente), e a abordagem do relacionamento com o cliente, 

contexto que faz parte da organização do e-commerce Mercado Livre e é possível perceber a real 

contribuição para seu posicionamento e fidelização da empresa e da marca.  

O CRM é um software que gerencia a relação com o cliente, um conjunto de estratégias 

de negócio e tecnologias focadas no cliente ²² “desde pequenas empresas e startups até médias e 

grandes organizações, podem utilizar para gerenciar e analisar as interações com seus clientes, 

antecipar suas necessidades e desejos, otimizar a rentabilidade e aumentar as vendas e a 

assertividade de suas campanhas de captação de novos clientes.”  (SALESFORCE, 2018)         

Não é novidade que o e-commerce é um ramo em forte ascensão no comércio brasileiro. 

Isso faz com que cada vez mais empresas estejam presentes online, aumentando, assim, a disputa 

mailto:vanessa-lacerda@hotmail.com
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por consumidores virtuais e pela sua fidelidade, em um cenário cada vez mais competitivo, onde 

literalmente seus concorrentes estão a um clique de distância.  

A experiência do consumidor é a tendência mais relevante do marketing digital para 

agências e empresas, de acordo com o relatório Digital Trends 2017, realizado pela Econsultancy 

em parceria com a Adobe. A experiência é vista como o principal caminho para as empresas se 

diferenciarem das concorrentes e conquistarem consumidores. Visto também o pós-venda como 

grande oportunidade, a pesquisa realizada por eles, ainda revelou que um cliente que já comprou 

anteriormente tem 50% de chance de provar novos produtos, e tendem a gastar até 31% a mais do que novos 

clientes. De acordo com Philip Kotler (1999), conquistar um novo cliente custa de 5 a 7 vezes mais do que 

manter um atual. 

As empresas percebem como é necessário encantar seus clientes. O marketing de relacionamento e 

o CRM são estratégias fundamentais nesse requisito, e essas ferramentas, se bem utilizadas, podem fazer com 

que as organizações cresçam no mercado.  

O Mercado Livre, é o maior e-commerce da América Latina “reunindo milhões de vendedores 

e compradores a partir de mais de 60 milhões de ofertas de produtos, automóveis e serviços em 

tempo real” (OLIVEIRA, CARA, 2018) é um verdadeiro case de sucesso no uso do CRM e do marketing 

de relacionamento, utiliza dessas estratégias e ferramentas para alavancar seus negócios, e possui uma vasta 

e segmentada área de Customer Experience, que visa atender o cliente da melhor maneira de acordo com a 

situação apresentada. O atendimento é personalizado e os processos são frequentemente atualizados de 

acordo com a necessidade do cliente, a fim de otimizar o atendimento, para que seja realizado da melhor 

forma.  

Como inspiração, o Mercado Livre utiliza os procedimentos da Zappos, uma empresa norte-

americana de comércio eletrônico de calçados, que é referência mundial quando o quesito é encantar clientes 

e toma como referência a cultura Disney, outro grande exemplo de atendimento excepcional e de qualidade. 

Tony Hsieh empreendedor e fundador das Zappos, acredita que a felicidade não está nos produtos, mas na 

experiência: “A retenção do cliente requer a sua satisfação, mas a satisfação do cliente é um alvo 

em constante movimento. Os consumidores no geral estão mais exigentes do que nunca. E com 

razão. ” (EISNER, 2011, p.20).  

Os Team leaders, como são chamados os gestores de equipe do Mercado Livre, recebem 

treinamentos e insights inovadores de empresas como a Zappos e consultorias especializadas, 

para que possam aprimorar seus conhecimentos, alavancar resultados da equipe e contribuir para 

proporcionar felicidade em cada atendimento. Isso demonstra a preocupação da empresa em 
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tornar a experiência do cliente satisfatória, e como consequência, torna-se um diferencial 

competitivo no mercado.  

O Salesforce foi o CRM utilizado pelo Mercado Livre até o mês de março de 2018. No Salesforce é 

possível extrair diversos relatórios e por meio de analises de KPIs, indicadores chaves de sucesso, é possível 

identificar pontos de oportunidade e melhoria no atendimento, para que a empresa seja proativa nas ações. 

Além disso, a empresa pode observar o comportamento, o perfil do cliente, acompanhar painéis de controle 

gerenciais com informações de funil de vendas, performance de vendedores, índices de satisfação 

de clientes, como a NPS – Net Promoter Score , e outras métricas relevantes para ter um 

conhecimento profundo do cliente e permitir uma experiência diferenciada.  

“Já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los. ” (KOTLER, 2000, 

p.55). Ao longo do caminho do consumidor, empresas e marcas devem intensificar a criatividade 

e melhorar a interação com os clientes. Por isso, o Mercado Livre entre tantas outras empresas, 

trabalham fortemente o fator UAU, uma expressão que o cliente profere quando, em uma situação 

de grande satisfação, fica sem palavras ao ter uma experiência surpreendente.  

 Empresas e marcas vencedoras são aquelas que não deixam os momentos UAU 

para o acaso. Elas criam o UAU intencionalmente. Conduzem os clientes da 

consciência à defesa da marca. De forma criativa, estabelecem as interações dos 

clientes da satisfação à experiência da marca e até ao engajamento.  (KOTLER, 

KARTAJAYA, SETIAWAN, 2017, p.201) 

 

Como a compra é feita através da internet, todo o processo torna-se frio e mecânico, de modo que o 

cliente não cria muito vínculo com a loja, ou com os produtos, por isso, entender cada detalhe das etapas 

que envolvem a jornada do consumidor é o ponto - chave para estreitar sua relação e evitar a 

perda do cliente no meio do caminho, ou seja, no meio do ato da compra. Oferecer uma entrega 

rápida e adicionar valores de marca conforme o momento é sinônimo de gerar boas recordações 

em um momento chave da jornada de compra, resultando em fidelização, em clientes satisfeitos, 

e propagação da marca e da empresa. É preciso levar em conta que a opinião dos clientes costuma 

ser muito influente nas decisões de outros consumidores e nas percepções sobre uma marca. 

Com a internet conectando a todos, as empresas estão se tornando mais e mais 

transparentes quer gostem, quer não. Um cliente insatisfeito ou um funcionário 

insatisfeito pode fazer um blog sobre a experiência ruim com uma empresa, e a 

história pode se espalhar como um relâmpago por e-mail ou com ferramentas 

como o Twiter. (HSIEH, 2010, p.160) 

Por outro lado, a boa notícia é que o inverso também acontece clientes satisfeitos 

compartilham suas experiências rapidamente, seja no círculo de amigos, em redes sociais, etc. 

Uma grande experiência com uma companhia também pode ser lida por milhões de pessoas quase 
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instantaneamente, o consumidor está cada vez mais conectado a internet, o que facilita a 

disseminação de informações. 

Considerações finais 

O uso do CRM atrelado à estratégias de marketing de relacionamento é uma oportunidade 

para as empresas de comércio eletrônico se diferenciarem e alavancarem seus negócios. Ao 

mesmo tempo é um desafio, visto que estamos em um cenário cada vez mais competitivo no 

ambiente digital e os consumidores estão cada vez mais exigentes, conectados e compartilham 

informações a todo momento.  

Não é novidade que os consumidores compram cada vez mais produtos de maneira online 

e o e-commerce oferece inúmeras vantagens, porém, as facilidades e a velocidade das compras 

virtuais acabam deixando mais espaço para erros e arrependimentos do comprador.  

O Mercado Livre enxerga a experiência do cliente como o coração do negócio e se 

aprofunda neste tema, a fim de proporcionar atendimentos excepcionais, encantar consumidores 

e torna-los propagadores da marca de maneira positiva. Experiências ruins no atendimento ao 

cliente, muitas vezes fazem com que o cliente possa passar um longo período sem querer se 

relacionar com a empresa e a marca. Isso reforça a importância de oferecer soluções criativas e 

inovadoras com uso de ferramentas para que possam trazer benefícios aos consumidores e 

fideliza-los.   
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RESUMO 

 

Este Paper tem como objetivo a análise empresa UNYC e a partir da observação do 

comportamento do consumidor no ponto de venda (PDV). Para a realização desta análise foi 

utilizado como método de pesquisa o olhar etnográfico do consumo. Essa reflexão aborda as 

peculiaridades e oportunidades no varejo frente as mudanças comportamentais e do consumo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ponto de Venda; Consumo; Etnografia; Varejo. 

 

Introdução: 

A contemporaneidade trouxe diversas mudanças no comportamento do consumidor, fato que 

reflete diretamente em todo cenário mercadológico. Segundo Kotler: "O consumidor de hoje tem 

menos tempo e atenção para dar à sua marca - e ele está cercado de alternativas a cada passo do 

caminho. Você precisa se destacar, ganhar sua atenção e entregar a mensagem que ele deseja 

escutar" (KOTLER, 2017, p.121). Ou seja, as marcas tiveram que se enquadrar às transições no 

cenário atual. Este artigo tem como principal objetivo ilustrar com um olhar etnográfico a origem 

do restaurante UNYC e o comportamento do consumidor no ponto de venda. 

 

A UNYC é um exemplo que se adequa perfeitamente ao contexto citado anteriormente, visto que 

sua origem se deu à partir de uma pesquisa etnográfica nas lojas da rede Pret-a-Manger, localizada 

em Nova York. O gerente de negócios, Vitor Vilhena, relatou na entrevista à Folha de São Paulo: 

"Prestávamos atenção do comportamento dos clientes aos detalhes das embalagens". A Pret-a-

Manger está no mercado há mais de 30 anos e oferece comida rápida, fresca e sem conservante, 

em mais de 350 lojas nos EUA e Reino Unido.  

 

Das observações realizadas nas lojas da rede americana, o Grab&Go paulistano foi fundada em 

2016, após 2 anos de pesquisas de mercado e do consumidor. A marca ressalta que todo esse 

estudo foi realizado em prol de encontrar uma maneira na qual o tempo e a saúde não competisse 

entre si.  

 

Localizada na região do Morumbi, em um prédio comercial, todos os produtos são feitos à mão 

na própria cozinha, com um menu que se enquadra aos clientes que buscam um alimento de 

qualidade e de consumo rápido.  Os principais produtos são sanduíches, combinados de sushi, 

sopas e cafés. 
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Atualmente pautas sobre responsabilidade ambiental estão em alta, devido aos inúmeros 

problemas ambientais causado pelo consumo: escassez crescente nos recursos naturais não 

renováveis, lixo eletrônico, aumento do gás carbônico, mau trato aos animais, entre tantos outros. 

Em uma publicação do autor Michael Renner, o Estado do Mundo 2015, do World Watch 

Institute (WWI), diz: “adotar soluções que mudem todo o sistema de produção e consumo de 

maneira fundamental e ter clarividência para reconhecer as ameaças ocultas à sustentabilidade” 

(RENNER, 2015). 

 

Desde o princípio, o negócio teve como preocupação o uso de produtos frescos e orgânicos, no 

qual são negociados diretamente com os agricultores. Além de proporcionar vegetais naturais aos 

clientes, a UNYC ajuda a agricultura familiar a se manter. Os funcionários do prédio também se 

beneficiam, visto que o excedente de alimento é doado. Ademais, o café de marca própria é 

cultivada em Pedra Azul, Espírito Santo, e não passa por alterações genéticas. A plantação é 

realizada de acordo com o calendário astrológico, segundo o dono, é possível gerar produtos 

melhores conforme a posição dos astros.  

 

A escolha na origem dos alimentos e a trajetória do mesmo foi uma escolha da marca que condiz 

ao panorama moderno, a sustentabilidade é o pilar de marketing principal da UNYC, com a 

concepção de que a estrutura do negócio proporciona uma verdadeira mudança. 

 

Para obter mais informações sobre a empresa e o comportamento do consumidor no PDV, foi 

realizado uma visita ao restaurante no dia 23 de Agosto de 2018, com uma duração de 40 minutos, 

no horário de almoço comercial, às 13h.  

 

Nesse período constatei que o público alvo são adultos entre 21 - 50 anos que trabalham nas 

empresas da região e, muitas vezes, pela rotina no escritório, não possuem tempo para almoçar 

adequadamente. Contudo, são consumidores que não abrem a mão de obter uma alimentação 

saudável.  
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Fonte: Taísa Yuka Aihara 

 

Em conversa com um dos gerentes da UNYC, Vitor Vilhena, o consumidor fica em média de 2 a 

3 minutos na loja. Nota-se um design simples na comunicação do PDV, com o uso de cores 

suaves que remete a ideia de movimento. Os produtos são expostos em gondulas refrigeradas que 

vai de acordo com a proposta do restaurante - Grab&Go. Segundo Regina Blessa, “Produtos bem 

dispostos facilitam a percepção, despertam a atenção do consumidor e vendem muito mais, 

gerando mais compras por impulso” (BLESSA, 2009, p.12). 
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Fonte: Taísa Yuka Aihara 

 

Podemos dizer que a UNYC traduz a expectativa da onda fitness. Não só isso, como também se 

enquadra na teoria do Jean Baudrillard. Conforme o autor  

 

“Assim como as necessidades, os sentimentos, a cultura, o saber, todas as 

forças próprias do homem acham-se integradas como mercadoria na 

ordem de produção e se materializam em forças produtivas para serem 

vendidas, hoje em dia todos os desejos, os projetos, as exigências, todas 

as paixões e todas as relações abstratizam-se (e materializam-se) em 

signos e em objetos para serem compradas e consumidas”. 

BAUDRILLARD : (1997: 207).   

 

A partir do olhar antropológico, concluo que a UNYC é um exemplo de empresa que se adequa 

às mudanças comportamentais no consumo, oferecendo refeições saudáveis, rápidas e 

disponíveis ao seu mercado consumidor empresarial.  A observação etnográfica na perspectiva 

do comportamento do consumidor retratou diretamente o propósito da marca.  
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Resumo 

 
Neste ensaio buscamos mostrar através de exemplos concretos, alguns dos mecanismos de 

atuação da censura imposta a classe artística pelo regime militar Brasileiro. Dentre estes 

exemplos , apontamos alguns grandes artistas da MPB que ou foram censurados ou foram 

críticos da censura , bem como alguns dos artifícios utilizados pelos artistas para ”repaginar” 

as suas obras e desta maneira 

 
Palavras- chave: Censura; Música; Militar; Perseguição; Arte  

 

Introdução 

O regime militar brasileiro que durou de abril de 1964 a março de 1985, ficou marcado 

principalmente pelo seu caráter nacionalista e autoritário, e pelas violentas práticas de repressão 

aos opositores que foram adotadas e defendidas pelos seus governantes. 

Entre essas diversas práticas autoritárias (legitimadas e legalizadas pelos atos 

institucionais, sob o pretexto de combater a corrupção e a subversão) uma pode ser destacada 

em especial, por atingir todos os estamentos e setores da população na época, e não somente 

opositores do governo ou combatentes armados de esquerda. 

Esta prática era a censura, que na época impressionou (e ainda impressiona) por não se 

restringir somente a imprensa ou a manifestações públicas de viés opositor, mas por buscar a 

apropriação do controle de manifestações culturais. Peças teatrais, filmes, livros e 
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principalmente músicas eram censuradas de maneira abrupta, sob o pretexto do combate a uma 

suposta intelligentsia comunista que estaria se infiltrando nestes meios para disseminar seus 

ideais subversivos. 

Artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Milton Nascimento, 

Taiguara e Edu Lobo (que chegou até a ter temas instrumentais censurados por um breve 

período) viram de uma hora para outra obras que consumiram tempo e dedicação serem 

censuradas das formas mais sumárias, muitas vezes sem justificativas. 

Podemos usar como exemplo ilustre o 

compositor e cantor Taiguara, que somente 

durante o período de 1970 a 1974 teve 48 de 

suas composições vetadas, além de ter o seu 

álbum de 1976 Imyra, Tayra, Ypi -Taiguara 

recolhido das lojas apenas 72 horas após o seu 

lançamento (após os censores eventualmente se 

darem conta de que haviam liberado canções do 

cantor registradas sob pseudônimos diferentes). 

(O SOM DO VINIL) 

Outro notável sobrevivente dos ataques da 

censura durante o período do “milagre 

econômico” foi o também cantor e 

compositor Milton Nascimento; que viu o 

número de composições instrumentais de seu 

álbum de 1973 Milagre dos Peixes, subir de 5 para 8 após as letras de “Cadê”, “Os Escravos 

de Jó” e “Hoje é Dia de El-rey” terem sido vetadas praticamente na íntegra. Porém é neste 

mesmo disco (e especialmente em Hoje é Dia de El-rey) que fica mais evidente o ímpeto 

criativo e desafiador que a classe artística possuía na época, especialmente como ferramenta de 

combate a censura. 

Como uma cartada de mestre, Milton Nascimento substituiu toda a letra censurada de 

Hoje é Dia de El-rey por incríveis harmonizações e modulações vocais, desprovidas de 

qualquer palavra ou significado, porém audivelmente carregadas da dor e da angústia de um 

artista que teve sua obra “mutilada” de uma hora para outra. (MACIEL) 
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Se por um lado artistas como Milton Nascimento e Taiguara viram suas obras serem 

desfiguradas pelos vetos de censura, outros artistas fizeram trabalhos carregados de  conotação 

política, que inacreditavelmente “passaram batidos” pelos radares do censores 

O álbum Previsão do Tempo, do cantor e compositor Marcos Valle, também lançado no 

ano de 1973, talvez seja o maior e mais notório exemplo desses descuidos da censura. 

Começando pelo próprio título do álbum (que faz uma 

alusão ao “clima de incerteza” vivido na época) passando 

pela capa e a contra-capa (que mostram o artista submerso 

em uma piscina fazendo uma alusão as torturas praticadas 

pelos órgãos de repressão do governo), até chegar nas letras 

das canções, o disco inteiro se mostra uma crítica 

escancarada ao regime militar. Em “Flamengo Até Morrer” 

o compositor critica a utilização do futebol como 

instrumento de alienação da população; já em “Tira 

a Mão” é inacreditável como os censores não captaram a crítica às forças policias através da 

utilização da gíria para policiais (Tira). (ALTA FIDLIDADE). 

Fazendo uma breve análise apenas destes três artistas, sem considerar outros grandes 

medalhões da MPB perseguidos pela censura (a exemplo de Chico Buarque e  Geraldo Vandré 

) e outros milhares de artistas e músicos já esquecidos, é possível concluir de certa forma que 

a censura no período militar, ao passo que por diversas vezes tentou sufocar a voz de muitos 

artistas, por outras também serviu como um catalisador para o melhor que a produção cultural 

Brasileira da época tinha para oferecer. 

Basta considerarmos que essa mesma censura que vetou obras, foi inspiração para o 

disco-crítica de Marcos Valle, motivou Milton Nascimento a cantar como nunca 

(transparecendo a emoção em sua voz de uma maneira que poucos artistas são capazes de 

fazer), além de motivar diversos compositores a explorarem seu lado instrumental e a abusarem 

das possibilidades gramaticais que a língua portuguesa oferece, como maneira inteligente de 

driblar possíveis censuras. 

Em uma época onde a censura ao meio artístico (especialmente ao meio musical) já não 

é mais uma realidade, e os artistas têm liberdade plena para dizer o que pensam, a produção 

cultural Brasileira parece estar em franco declínio (salvo raras exceções). Dessa maneira, só 

resta imaginar se a censura no regime militar só serviu como possível catalisador de arte da 
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melhor qualidade pela qualidade dos artistas de sua época em si, ou pelo caráter restritivo 

que a mesma exercia sobre a obra destes artistas. 
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Resumo 

 

A criação das Paraolimpíadas se deu logo após do final da segunda guerra mundial, 

visando a inclusão social e a demonstração de respeito a aqueles que participaram dela e 

voltaram com incapacidades físicas. Criada como um meio de incentivo a esses soldados 

a se superarem realizando atividades que pensavam jamais possíveis de realizarem 

novamente, aumentando sua autoestima e os realocando na sociedade. 

 
 

Palavras- chave: Superação; Inclusão social; Incentivo; Influência; Autoestima. 

 

 

 
Introdução 

 

A Paraolimpíada, o maior evento para atletas portadores de deficiência do mundo, 

teve como berço os jogos olímpicos de Londres de 1948, onde em paralelo ao evento 

olímpico, o neurologista alemão Ludwig Guttman, pai da paraolimpíada, levou 16 

soldados cadeirantes portadores de deficiência na espinha, tais soldados que voltaram da 

segunda guerra feridos e incapacitados, e estavam entre os pacientes do grupo de 

reabilitação de Ludwig, especializado em problemas na coluna, localizado no Reino 

Unido. Tal evento partiu do incentivo de Ludwig para que seus pacientes praticassem 

esportes dentro do próprio centro de reabilitação, pois apesar de na época todos 

acreditassem que o deficiente era incapaz de realizar qualquer tipo de tarefa, Ludwig 

acreditava que a relação entre o esporte e a reabilitação eram inseparáveis, uma vez que 

obrigava o paciente a superar limites e desafios que mudariam o rumo de sua recuperação, 

obtendo um novo olhar para si mesmos, e um novo olhar de toda a sociedade. 
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“Guttmann tinha uma visão que, ainda hoje, é desacreditada por 

muitos: que o esporte pode unir pessoas com necessidades especiais de 

todo o mundo. Queremos honrar o seu legado.” (Chris Holmes, ex-

nadador paraolímpico). 

 
 

Em sua primeira edição, organizada por Ludwig Guttman, a competição não era 

vinculada ao comitê olímpico, eram pequenos desafios propostos pelo próprio 

neurologista onde buscava a superação de seus pacientes, os desafios eram específicos da 

modalidade de arco e flecha, e participando somente portadores de deficiência na espinha, 

porém com o tempo e com o aumento de visibilidade das competições de Ludwig, o que 

era parte de uma reabilitação com incentivo esportivo, evoluiu para grandes competições, 

onde na década de 60 nasceu a Paraolimpíada. 

"Guttmann percebeu rapidamente que desafios físicos são importantes para portadores 

de deficiência." (Rickie Burman, diretora do Museu Judaico de Londres). 

 

A estreia oficial das Paraolimpíadas teve como palco as Olimpíadas de Roma,  no 

ano de 1960, onde logo após o evento, com apoio do comitê olímpico, aconteceu o 

primeiro evento internacional para pessoas com deficiências físicas, e contou com a 

participação de 400 atletas de 23 nações, ainda com a participação exclusiva de 

cadeirantes, regra que foi mudada somente no ano de 1976. 

O que muitas pessoas não enxergam com a evolução das Paraolimpíadas e de 

outros eventos voltados para pessoas com deficiências, é que eles influenciam 

drasticamente as pessoas que estão em casa assistindo e pensando que são impotentes e 

incapazes de realizarem tais feitos, os inspirando a se superarem e aceitarem desafios 

novos a cada dia, levando o deficiente a ter um novo olhar sobre si mesmo, e de toda a 

sociedade em sua volta. Tal inspiração que afeta não somente as pessoas em casa, mais 

sim os próprios adversários dividindo ali o mesmo espaço, uma vez que competem não 

só para alcançarem a medalha de outro ou qualquer outra, mas para forçarem cada vez 

mais uns aos outros a quebrarem seus limites. 
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“To hear from others that I was an inspiration or motivating factor in 

their success is truly an inspirational spark for me to continue to push 

myself even more each and every day.” (Trischa Zorn, 55 vezes 

medalhista Paraolímpica, incluindo 41 medalhas de ouro, a maior 

vencedora da competição). 

“Ouvir dos outros que eu fui uma inspiração ou um fator motivacional 

no sucesso deles é um verdadeiro incentivo para eu continuar a me 

superar dia após dia.” 

 
 

A própria Paraolimpíadas do Rio 2016 foi um evento marcante, e chegou a 

impressionar, uma vez que teve 2,1 milhões de pagantes para o evento, muito acima da 

média esperada, onde no primeiro final de semana teve mais público que a própria 

Olimpíadas em si, mostrando cada vez mais esse incentivo a atletas paraolímpicos e a 

pessoas com deficiências em geral, mostrando que os preconceitos da sociedade quando 

se trata desse assunto estão cada vez mais próximos de um fim, e o apoio das pessoas só 

tende a crescer. Um atleta brasileiro em especial se destacou, Daniel Dias, vencedor de 

24 medalhas em competições paraolímpicas, incluindo 9 só na edição do rio, onde 6 delas 

foram ouro, atleta apelidado de Phelps paralímpico, o atleta serve de grande exemplo de 

superação e de inspiração para pessoas com deficiências de todos os lugares do mundo, 

porém especialmente no Brasil, uma vez que lotou arenas nas Olimpíadas do Rio e chegou 

a conquistar o ouro mais de uma vez. 

O que começou após a segunda guerra mundial com Ludwig Guttman como uma 

reabilitação para soldados feridos evoluiu até hoje para um evento com mais de 4,1 

bilhões de espectadores, visto no mundo todo inspirando muitos outros deficientes a 

sempre lutarem e quebrarem seus limites, tudo isso com a sinergia entre o esporte e a 

reabilitação pensada por Guttman na década de 40, mostrando que o esporte carrega algo 

além da competição, a superação. 
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Resumo 

 

Este trabalho propõe uma reflexão sobre como o skate pode ser utilizado como uma ferramenta 

educacional e qual é a importância social das marcas dentro dos esportes e das pessoas que 

possuem poder de fala dentro do cenário esportivo. Por meio de um breve histórico do skate no 

Brasil, busca entender qual a relevância da prática esportiva no sentido educacional e social.  

 

Palavras Chave 

 

Skate; Social; Educacional; Esporte. 

Introdução 

Nas mais diferentes praças esportivas, tanto públicas quanto privadas, a prática do esporte traz 

consigo um uma série de valores: liderança, trabalho em equipe, respeito e cidadania são alguns 

exemplos do que se é trabalhado e vivenciado dentro do esporte. Visualizando esse contexto, 

devemos discutir sobre a importância de programas e projetos sociais no âmbito esportivo e qual 

o papel das marcas patrocinadoras dentro desse cenário. O esporte é fundamental na construção 

da cidadania, na criação de oportunidades para crianças e jovens marginalizados e assim, na 

criação de uma perspectiva de um futuro melhor. Possibilitar que crianças e jovens vivenciem 

atividades esportivas e usufruam dos benefícios que com ela são entregues, é uma discussão 

atual e de extrema relevância no cenário atual.  

A importância da prática esportiva vai além dos benefícios na saúde física, segundo BURITI 

(2001), é possível perceber-se o desenvolvimento das relações sócio-afetivas, a 

comunicabilidade, a sociabilidade e o “ajustamento” social do indivíduo praticante de 

modalidades esportivas ao meio em que vive. O esporte possui um grande potencial de socializar 

indivíduos das mais diferentes classes, religiões, gêneros, entre tantas outras diferenças 

presentes na nossa sociedade.  

Com o crescimento econômico, grandes organizações foram levadas a repensar suas estratégias 

diante das novas demandas do mercado, estima-se que em todas as diversas modalidades, desde 

o futebol até mesmo ao tênis, a indústria do esporte gira em torno de US$ 1 trilhão por ano e 

exibe um dos maiores percentuais de evolução entre os principais setores da economia. 

Mas afinal, o que é o esporte hoje em dia? Segundo a sociologia, esporte é o jogo com 

competição, regras e procedimentos, envolvendo atividades físicas e habilidades especificas. 

Apesar do domínio absoluto do futebol como prática esportiva no Brasil, é provável que nem 

todos gostem dele. De olho no efeito social que a entrada de algumas modalidades esportivas 

no Jogos Olímpicos pode ter, podemos pensar que assim como o futebol, o skate também pode 

melhorar a vida de crianças e jovens. Segundo o DATAFOLHA (2015), 11% dos domicílios 

brasileiros possuem pelo menos um morador que pratica ou anda de skate e houve crescimento 

significativo na penetração da prática do skate entre os integrantes da classe C, entretanto a 

participação das classes A e B ainda é bem maior entre os praticantes.  

O skate tem a sua essência marcada por ser um esporte "de rua" e que "não tem leis", entretanto 

o mercado do skate no Brasil conta com mais de R$ 1 bilhão ao ano em venda de roupas e 

acessórios, com forte potencial de crescimento, segundo pesquisa realizada pela SGI Europe 

(Sports Good Intelligence) em parceria com a ASF (Adventure Sports Fair) e a promotora alemã 

de eventos esportivos ISPO. Além disso, empresas ligadas ao esporte apresentam dados de 5 
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milhões de skatistas brasileiros e tratam a modalidade como a segunda mais praticada por 

homens, atrás apenas do futebol. 

O surgimento do skate no Brasil é datado no começo da década de 60 no Rio de Janeiro, onde 

foi trazido provavelmente por norte-americanos ou por brasileiros que estavam começando a 

surfar no Brasil. Na época o skate era denominado de “Surfinho” e era feito de eixos de patins 

com rodas de borrachas ou ferros pregados em uma madeira. O primeiro “boom” da modalidade 

esportiva foi na década de 70, onde aconteceu a construção da primeira pista de skate do Brasil 

e da América Latina em Nova Iguaçu (RJ) em 1976 e a ida da primeira equipe de skatistas (DM 

Skateboards) para competir nos Estados Unidos em 1977. Em 1988, o prefeito de São Paulo, 

Jânio Quadros, proibiu a prática do Skate em toda a cidade de São Paulo. Foi apenas no final da 

década de 90 que o verdadeiro e definitivo “boom” da modalidade aconteceu, dessa vez 

fortalecida por uma indústria solidificada e administrada pelos praticantes dos anos 80. Em 

1999, a CBSk foi fundada (Confederação Brasileira de Skate). Nos anos 2000, depois de 

articulação da CBSk por dois anos com o Ministério do Esporte, o programa federal Bolsa Atleta 

começa a beneficiar skatistas a partir de 2008 pagando bolsas mensais, já nesta década diversos 

skatistas brasileiros vivem no Exterior e são patrocinados por empresas internacionais. Para os 

seus praticantes, o skate não é apenas uma prática esportiva, mas sim um estilo de vida.  

Nos dias atuais o skate está solidificado e nunca esteve tão popularizado como agora. 

Extremamente divulgado por diversas mídias, seja pela transmissão de campeonatos ou por 

propagandas de empresas que são até de fora do Mercado. Melhor aceito pela sociedade, não 

sendo mais visto como um esporte marginalizado e tendo suas demandas atendidas pelo poder 

público através de construção de pistas de skate e criação de políticas públicas. A partir do 

contexto apresentado, pretende-se construir um estudo de caso sobre o vídeo “Sobre Natal” e 

fundamentar a reflexão no viés publicitário, contando com o fato de que a prática esportiva e a 

publicidade têm relação direta com a construção da sociedade. De qual forma atletas e seus 

respectivos patrocinadores podem, juntos, construir uma sociedade mais justa, abraçando causas 

sociais?  

História do Sobreskate e do Skate Na Comunidade 

Cinco anos atrás o Brasil sofria com uma carência muito grande de informações sobre skate e 

foi pensando nisso que Guilherme Abe decidiu criar o canal Sobreskate em março de 2013. 

Inicialmente, o conteúdo era criado através das mensagens enviadas pelos internautas e foi 

dando continuidade a esse projeto, que em 2015, com mais de 500 mil inscritos, o canal foi 

considerado o maior canal de skate do YouTube Brasil e o quinto maior no ranking mundial.  

Hoje o canal e o seu idealizador, possuem patrocínios de grandes marcas do mercado de 

sporstwear, como a NikeSB e a Element.  

O Skate na Comunidade nasceu em 2016 quando Bruno Oliveira inaugurou o projeto social 

envolvendo duas modalidades esportivas.  

Hoje cerca de 60 crianças, com as idades entre 5 a 16 anos, se reúnem quatro vezes por semana 

para terem aulas de skate e futebol sem custo algum. O skate ajudou Bruno a escapar do mundo 

do crime e foi com esse mesmo intuito que o Skate na Comunidade nasceu. 

Análise do vídeo “Sobre Natal” do canal Sobreskate 

Publicado no dia 24 de dezembro de 2017, dia que antecede o Natal, época cercada de 

simbolismos e significados, vista como um momento de renascimento e de grandes 

transformações em nossas vidas. 

Pensando nisto, o vídeo aborda, para aqueles que vivenciam uma dura realidade, o despertar da 

esperança através do esporte. 

A iniciativa do Sobreskate junto com o atleta de alto rendimento e skatista profissional, Luan 

Oliveira, traz as crianças que participam do projeto Skate na Comunidade e as convidam para 
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passar uma tarde diferenciada com muito skate envolvido, presentes da Nike (patrocinadora do 

Luan Oliveira e do Guilherme Abe) e lanches doados pela casa de hambúrgueres 20BARRA9. 

São 7 minutos e 20 segundos desta tarde sendo documentada com relatos de Luan Oliveira, 

Guilherme Abe e Bruno Oliveira sobre a iniciativa e os objetivos com esse projeto e de algumas 

crianças, muitas vezes emocionadas, que participaram do projeto e contam a experiência de 

poder andar de skate e passar uma tarde com os seus ídolos do esporte. 

A ideia do vídeo é entregar uma experiência diferenciada para as crianças que moram na 

comunidade de Porto Alegre, passar adiante a mensagem de ver o futuro com olhos cheios de 

esperança e que é possível sonhar com dias melhores, tudo isso pensando que a prática esportiva 

está ligada diretamente como uma ferramenta educacional, social e de mudanças dentro da 

sociedade em que nós estamos inseridos. Os idealizadores do vídeo usam da linguagem 

emocional, mostrando que não requer nenhum esforço fazer uma ação que tenha como objetivo 

ajudar e estimular crianças carentes a irem buscar pelo seus sonhos e aumentarem suas 

perspectivas sobre a vida que os espera pela frente. 

                                  Figura 1: Printscreen do vídeo Sobre Natal do canal Sobreskate 
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Considerações Finais 

Este trabalho buscou compreender, por meio do estudo de caso do vídeo do canal Sobreskate, o 

uso do esporte como ferramenta educacional e qual seria o papel social das marcas e dos atletas 

não só dentro do mundo do esporte.  

A comunicação é utilizada para modificar o comportamento e o pensamento dos indivíduos ou 

para transmitir informações por meio dos símbolos e ideias utilizadas e nota-se que houve, na 

produção desse vídeo a preocupação com o engajamento social e em transmitir isso para o 

consumidor deste conteúdo. Conseguir utilizar do poder de formador de opinião para acessar 

comunidades de baixa renda e transmitir uma mensagem que incentiva o uso de ações sociais, 

conseguindo fazer associações com a prática esportiva, é importante. Sem essa preocupação por 

parte das marcas de sportswear e seus atletas/influenciadores patrocinados, o esporte pode, ao 

contrário daquilo que ele propõe, levar a exclusão de certas classes sociais e a elitização da 

modalidade do Skate, o que gera uma imagem negativa para a prática esportiva. 
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RESUMO 

O mercado de detergentes em pó e líquido vem apresentando, ao longo dos anos, um expressivo 

aumento do volume de vendas. Em 2017 aconteceu de forma discreta o lançamento do sabão em pó 

Omo Sports, da Unilever, destinado a praticantes de esportes. O objetivo deste trabalho é compreender 

o ambiente de marketing em que ocorreu o lançamento deste produto. A metodologia utilizada foi a 

revisão bibliográfica realizada em livros, artigos de negócios e sites.  Foi possível obter insights para 

planejar as ações de marketing futuras focando-se especialmente nos diferenciais e vantagens do 

produto para seu público-alvo e na redução da desconfiança do consumidor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ambiente de marketing; Omo Sports; Unilever; Produtos de limpeza. 

 

Introdução 

Segundo o Anuário 2016 da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins 

(ABIPLA, 2018), a categoria de detergentes em pó e líquido vem apresentando um aumento do valor 

faturado no decorrer dos anos, e mesmo num cenário de crise econômica e política, manteve um 

crescimento de 7,3%, em 2015. A fim de expandir ainda mais a sua participação nesta categoria, em 

2017, a Unilever lançou o Omo Sports, objeto deste estudo, escolhido devido ao seu diferencial, e por 

ser especialmente dedicado aos praticantes de atividades físicas. A realização desta pesquisa justifica-

se tanto pela possibilidade de compreender a teoria relacionada às etapas do planejamento de 

marketing, especialmente a análise do ambiente de marketing, como pela oportunidade de aplicá-la 

no lançamento recente do Omo Sports.  

 

1. Breve histórico da Unilever e do produto Omo 
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Fundada em 1930 pela fusão da produtora de margarina holandesa Margarine Unie e da britânica Lever 

Brothers, a Unilever é atualmente uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, com um 

vasto portfólio de produtos e grande presença nas casas brasileiras. Integridade, respeito, 

responsabilidade e pioneirismo são valores que regem a organização, além de priorizar o consumo 

sustentável, buscando reduzir os impactos ambientais, segundo o Plano de Sustentabilidade da 

Unilever (UNILEVER, 2018). 

Omo foi lançado em 1908 e é líder no setor, considerado “carro-chefe” na subdivisão “higiene 

doméstica”. Entre as quatro etapas do ciclo de vida de produtos citadas por Kotler e Keller (2012), Omo 

se encontra na maturidade, trabalhando em ações como ampliação de portfólio e aprimoramento de 

atuais produtos.  

Um exemplo dessa estratégia inclui o lançamento do Omo Sports, detergente em pó para roupas 

focado em consumidores que praticam atividades físicas (FBIZ, 2018). 

 

2. O Planejamento de Marketing e sua estrutura 

O planejamento estratégico de marketing visa olhar presente e passado com objetivos futuros, 

organizando recursos e habilidades para aproveitar oportunidades e adquirir maior retorno sobre 

investimento. Segundo Kotler e Keller (2012), o planejamento é composto pela definição da missão 

corporativa, análise do ambiente externo e interno, estabelecimento de metas, formulação de 

estratégias, elaboração de programas, implementação e, por fim, feedback e controle. Neste trabalho, 

pretende-se focar na análise do microambiente e do macroambiente de marketing que serão 

detalhados a seguir. 

 

3. Análise do microambiente 

A análise do microambiente examina cinco fatores: o mercado; a concorrência; os canais de distribuição 

e intermediários; os consumidores finais e os suprimentos (MALHOTRA, 2013). 

A revisão de mercado inclui a análise da situação do mercado, tendências históricas e futuras. Segundo 

a ABIPLA (2018), a categoria de detergentes para lavar roupa (pó e líquido) apresentou crescimento de 

34,9% do volume comercializado nos últimos 8 anos. 

Segundo a pesquisa Top of Mind (Folha, 2017), a Omo é destaque no segmento sabão em pó como “a 

marca mais lembrada na categoria Sabão em Pó por 26 anos seguidos”. De acordo com Tatiana 

Resende, isso pode representar uma vantagem quando se trata de extensões da marca, como o OMO 

Sports.  
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Existem aproximadamente vinte e cinco versões de Omo com características diferentes para suprir 

necessidades diferentes. Um deles é o Omo Sports, criado para atender necessidades do público 

praticante de esportes (UNILEVER, 2018).  

Não foram verificados concorrentes diretos ao se falar em Omo Sports, pois ele representa uma 

novidade no Brasil. Apesar disso, existem concorrentes de categoria que a qualquer momento podem 

iniciar a fabricação de produtos para praticantes de esportes e, outros não pertencentes à categoria 

como os fabricantes de roupas anti suor para esportistas que já estão sendo desenvolvidas (SILVA, 

2018).  

Outro fator relevante é que o principal concorrente do Omo, da fabricante P&G interrompeu a 

fabricação do sabão em pó Ariel, segundo a Exame(2016), o que pode representar uma oportunidade 

de ganhar market share num mercado que se encontra em crescimento. 

Os fornecedores da Unilever são divididos entre itens produtivos (ingredientes e embalagens), itens 

não produtivos (materiais de escritório) e logísticos (transporte e distribuição), para garantir a 

competitividade de custos e a máxima qualidade de matérias primas, insumos e serviços e assegurar 

que suas atividades respeitem princípios de sustentabilidade, com ênfase em direitos humanos e 

gestão social e ambiental, (UNILEVER, 2018).  

Dentre seus intermediários, podem-se destacar lojas físicas (varejo e atacado) e lojas online. 

A comunicação do Omo Sports, entretanto, é limitada e não apresenta muitas ferramentas e esforços 

utilizados para sua divulgação. Por ser uma novidade, o produto precisa se tornar conhecido pelo seu 

público-alvo. Existem, ainda, alguns consumidores desconfiados quanto à eficácia do produto e outros 

que mostram como alcançar o mesmo resultado do Omo Sports criando um produto alternativo 

(YOUTUBE, 2017). 

 

4. Análise do Macroambiente 

O macroambiente é formado por fatores que podem afetar o potencial de crescimento da empresa no 

mercado, tais como: econômico, sócio cultural, legal, natural, tecnológico e demográfico (KOTLER e 

KELLER, 2012). No Brasil, devido à alta taxa de desemprego, grande parte da população optou por abrir 

mão de consumir produtos mais caros e adquirir produtos mais baratos, segundo a Datamark (2017), 

o que pode representar uma ameaça ligada ao fator econômico. Com relação ao fator sócio cultural, 

menos de 40% da população pratica esportes físicos (G1, 2017). Porém, de acordo com o portal Terra 

(2017), muitas pessoas estão começando a se conscientizar sobre os problemas que o sedentarismo 

acarreta e estão mudando seu estilo de vida, praticando mais esportes, o que pode se tornar uma 

oportunidade para Omo Sports. 
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No que se refere aos fatores legais, é importante observar os componentes dos produtos, como a 

embalagem, visando minimizar os efeitos nocivos aos consumidores e ao meio ambiente. É preciso, 

ainda, estar atento aos fatores naturais, como a quantidade de água necessária para a utilização do 

produto, pois produtos de limpeza mais “verdes” estão se tornando desejo do consumidor (H&C, 2017). 

A Unilever (2018) parece se preocupar com essa questão ao desenvolver um Plano de sustentabilidade. 

Os fatores tecnológicos impactam o desenvolvimento de produtos da Unilever, por exemplo, quando 

ela utiliza nova tecnologia para remover as manchas mais difíceis e eliminar o odor de suor no Omo 

Sports. 

Com relação aos fatores demográficos, nota-se a tendência de envelhecimento da população que 

busca cada vez mais qualidade de vida e pode, ao praticar mais esportes, se tornar consumidor do novo 

produto.  

 

Conclusões 

É importante analisar o ambiente de marketing ao se lançar um novo produto no mercado. Neste 

estudo, foi especialmente relevante compreender o ambiente em que ocorreu o lançamento de Omo 

Sports. A partir da análise dos fatores do macroambiente e do microambiente, foi possível ter insights 

para planejar as ações de marketing futuras focando-se especialmente na comunicação dos diferenciais 

e vantagens do produto para seu público-alvo e na redução da desconfiança do consumidor. 
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RESUMO 
  

Buscando entender o futuro do profissional de marketing e as possibilidades de um mercado em 

transformação, nos debruçamos sobre questões nas quais permeiam a academia e o mercado. 

De que forma podemos tornas nossos estudantes atualizados e engajados nesta nova profissão. 

Entendendo que o universitário ao obter o diploma estará se confrontando com uma realidade 

que muitas vezes não chegaram nos bancos da universidade. 

PALAVRAS-CHAVE: profissional de marketing; publicidade; graduação de publicidade;  

 
1. Introdução 

Publicidade e Propaganda é um dos cursos de maior procura nas principais 

universidades do país. Rodeada de mitos e glamour, a profissão é um vislumbre para os 

alunos que estão saindo do ensino médio em busca de uma profissão que proporcione 

auto realização e os permita trabalhar de bermuda e chinelos - uma característica dos 

Millenials e geração Z. 

Embora seja um mercado saturado que forma milhares de estudantes todos os 

anos, a era da informação trouxe à comunicação novas áreas e possibilidades, como BI e 

UX, porém ainda é corriqueiro se deparar com estudantes que imaginam que num futuro 

próximo estarão engessados em trabalhar com criação dentro de uma agência. 

Diante de um cenário tão competitivo, é preciso conhecer a profissão e tudo sobre 

ela para poder tomar um rumo e decidir em qual nicho seguir, sob quais premissas 

trabalhar, entender quais áreas estão com uma demanda crescente e poder acompanhar, 

entre diversos outros fatores de decisão que hão de construir a carreira destes futuros 

profissionais. Mesmo cientes desta necessidade, é comum ver estudantes de Publicidade 

que sequer sabem das novidades que têm acontecido, como notícias sobre marcas, 

agências, grandes profissionais, assim como novos campos de atuação que vem surgindo 

para os novos profissionais de marketing. 

 Entendendo que no exercício de qualquer profissão, o item primordial é o apreço pelo 

que está se propondo a fazer, para que seja feito da melhor maneira. Não seria diferente com os 

universitários da comunicação. É imprescindível amar a profissão em seus bons aspectos e 

analisar com um olhar crítico seus lados deficientes, propondo sempre mudanças. Não há 

profissão que não cause, em algum momento, uma crise de identidade em seus estudantes. Se é 

o curso certo, se dará alguma estabilidade financeira no futuro, se é mesmo a contribuição que 

queremos para a sociedade. Questões movem o mundo e é normal tê-las. O grande problema é 

a falta delas. 
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Estamos diante de uma série de profissões que estão se extinguindo. Seja pela 

substituição do homem pela máquina, seja por se tornarem obsoletas. A Publicidade, distante 

desta tendência, segue se reinventando e abrindo uma série de novos caminhos que podemos 

seguir enquanto estudantes e profissionais. 

Uma profissão ou profissional sem referencial histórico, portanto sem memória, não tem 

um consistente futuro, pois desconhece seu passado. 

Por esta razão, compreender quais são os saberes dos estudantes da profissão e quais são 

suas ambições é crucial para diagnosticar o que pode ser feito para que esta se mantenha 

realizando uma das ações mais nobres de todos os tempos, a de comunicar e propagar a 

informação. 

Para falar da Propaganda como a conhecemos hoje, é de importante teor conhecer um 

breve resumo desta história que acompanhou a chegada dos meios de comunicação no país. 

Ricardo Ramos documenta o surgimento da propaganda em seu livro 200 anos de 

Propaganda no Brasil; ainda pouco similar com a que conhecemos atualmente. 

"Estamos em 1800 [...] Fundou-se um jornal, que dava início à imprensa brasileira. E 

nele, a Gazeta do Rio de Janeiro, publicava-se o nosso primeiro anúncio. Foi de imóveis 

e assim dizia:  

'Quem quiser comprar uma morada de casas de sobrado, com frente para Santa Rita, fale 

com Ana Joaquina da Silva, que mora nas mesmas casas, ou com o Capitão Francisco 

Pereira de Mesquita, que tem ordem para as vender". (RAMOS; MARCONDES, 1995. 

p. 15.) 
 

E assim, neste mesmo formato, a propaganda e os anúncios seguiram até o ano de 1860, 

quando os anunciantes começaram a usar artifícios visuais no Rio de Janeiro, como cartazes, 

folhetos, painéis pintados, e pouco tempo depois, os almanaques. Já em São Paulo, os anúncios 

eram sempre diretos, “não havia a preocupação do texto, e, em boa parte, os anúncios não tinham 

título, ou davam simplesmente a menção do produto.” (RAMOS; MARCONDES, 1995. p. 19.) 

 Na mesma época, antagonizando o já monótono estilo de escrita, começava a ser 

introduzido o texto publicitário mais estruturado, comumente redigido por escritores famosos, 

como Casemiro de Abreu, Olavo Bilac, Guilherme de Almeida, entre outros, de acordo com 

Ricardo Ramos no livro História da Propaganda no Brasil. 

"Se noutros países a redação principiou com vendedores, aqui os escritores já partiram 

de um plano superior, não o da chapada mensagem de vendas". (RAMOS, 1990. p. 3.) 
 

 Em 1900, na virada do século, foi quando apareceram as revistas. Costumavam ser bem 

diagramadas, com anúncios fixos e mais refinados; foi quando a Publicidade começou a se 

profissionalizar. 

Em 1927, entrou o rádio. Um modelo de negócio que tendia a atingir muito mais pessoas, 

já que usava linguagem verbal falada. Em um país com baixos índices de educação, este tipo de 

comunicação era uma grande promessa para essa nova era, que décadas depois receberia o 
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primeiro canal de televisão do Brasil, criado por Assis Chateaubriand em 1951, a TV Tupi Rio 

de Janeiro. 

Essa necessidade crescente de novos formatos de comunicação deu origem às primeiras 

agências, lá para a década de 20. 

Passados esta introdução que nos joga no começo da nossa Propaganda como a 

conhecemos hoje, podemos pular alguns passos e entrar na Propaganda Popular Brasileira, que 

é grande parte deste estudo. 

Após o período dos reclames, Alex Periscinoto foi o propulsor da revolução criativa 

iniciada no Brasil no final dos 50, como documenta o jornalista Guilherme de Azevedo em seu 

livro Propaganda Popular Brasileira: 

"[Alex Periscinoto] trouxe o sistema de trabalho de duplas de criação, juntando um 

redator e um diretor de arte pela primeira vez na história brasileira. [...] E, 

principalmente, trouxe o espírito criativo, irreverente e bem-humorado da nova 

propaganda". (AZEVEDO, 2010. p. 13.) 
 

Roberto Duailibi, o D da DPZ (uma das maiores agências da história até os dias atuais), 

argumentou no livro História da Propaganda no Brasil, que a partir deste momento, houve uma 

grande mudança: 

"A propaganda assumia uma cara nova, inclusive porque agora, competindo com a 

televisão, o texto tinha de ser ainda mais conciso, mais persuasivo, mais interessante." 

- e acrescenta os profissionais envolvidos - "Gente como o Petit, o Zaragoza [O P e o Z 

da DPZ], como Eric Nice, ganhava nova importância" 

(DUAILIBI,2008,p.121)                                                                                   

  

Dando apoio a esta afirmação, podemos citar Jorge Medauar, que alegou que os maiores 

intelectuais à sua época eram os profissionais da propaganda: 

"[...] não se pode deixar de fora certos diretores de arte ou ilustradores. Sobre estes, por 

exemplo, basta manusear alguns álbuns do Clube de Ilustradores para se avaliar sua 

pujança criativa. São intelectuais da melhor qualidade. [...] Intelectuais são aqueles que, 

dentro das agências, escrevem para jingles de rádio ou roteiros para televisão". 

(MEDAUAR, 1990. p. 7-8.) 
 

Entrando ainda mais no fenômeno Propaganda Popular, não poderia deixar de ser citado 

o maior ícone da nossa história: o redator e fundador da W/Brasil - hoje, WMcCann - 

Washington Olivetto. O publicitário foi o detentor do primeiro Leão de Ouro brasileiro em 

Cannes, foi também o primeiro não anglo-saxão a entrar no Creative Hall of Fame do The One 

Club. Foi ainda o primeiro profissional do ano da Rede Globo, e para finalizar - sem citar todos 

os seus diversos outros primeiros prêmios -, Olivetto é o único brasileiro com dois filmes 

publicitários no livro The Best 100 TV commercial sand why they worked", de Berenice Kranner; 

sendo os filmes: "O primeiro sutiã" (Valisère) e "Hitler"(Folha de S. Paulo). 

Olivetto notou o que ninguém havia notado outrora: o Brasil tem identidade própria, tem 

uma cultura própria, e ter sucesso era inevitavelmente conhecer a cultura popular. Diferente dos 
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seus antecessores que buscavam inspiração na cultura do exterior, Washington preferiu 

introduzir uma nova maneira de conversar, usando um humor refinado, uma coisa só nossa. 

Depois de Olivetto, grandes nomes surgiram e o bastão foi passado para frente. Aos 

poucos fomos mudando nossa comunicação até chegarmos na propaganda dos dias atuais; 

porém, esta passou a conversar de uma maneira pouco atrativa, como afirma Ercílio Tranjan: 

“[...] está havendo um tipo de comunicação que considero extremamente infantil. Ou 

seja, estão imbecilizando o consumidor de uma forma que eu nunca vi. E é interessante 

que isso se deu nesta direção contrária: quando se começou a fazer propaganda apenas 

visando festival internacional, o que se começou a ver na propaganda foi a idiotice 

absoluta”. (TRANJAN, 2007. p. 77) 
 

No livro Propaganda Popular Brasileira, Jarbas Agnelli, publicitário e detentor do AD 

Studio, considera muito grave o contexto político e social brasileiro, e acredita que esta pode 

ser uma das razões que causam esta defasagem na produção publicitária. Quando questionado 

se os filmes publicitários brasileiros perderam a criatividade, ele respondeu:  

“tenho alguns palpites. O primeiro, é claro, tem a ver com as crises pelas quais o Brasil 

passou. A publicidade absorveu essas crises [...] e a sensação permanente de importância 

é gravada em nossos cérebros, escândalo após escândalo. Isso é muito mais grave nos 

cérebros “pensantes”. (AGNELLI, 2007. p. 203.) 
 

De fato, há diversos fatores que podem ter ocasionado esta defasagem na criação 

publicitária brasileira. Há diversas linhas de pensamento, e todas estão corretas em algum ponto, 

e precipitadas em outro. 

Diante deste cenário perceptível de anomalia na comunicação, há um brado retumbante 

entre todos os antigos, atuais e futuros profissionais publicitários, e que ganha ainda mais força 

na voz de Washington Olivetto: 

 
“Eu gostaria que a propaganda brasileira nos próximos anos progredisse tanto, mas tanto, 

a ponto de alcançar os padrões de excelência criativa e respeito negocial dos anos oitenta 

do século passado.” (OLIVETTO, 2009. p. 218) 
 

 Queremos deixar uma reflexão sobre o que a academia está proporcionando para de fato 

haja uma reviravolta na propaganda brasileira, de que forma esses universitários, futuro 

profissionais da propaganda estão sendo preparado para adentrar num cenário, mais 

competitivos, com mais possibilidades de atuação, que ao mesmo tempo perdeu sua própria 

identidade e precisa se reinventar. 
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Resumo 

 

Deve ser compreendido que uma grande mudança está acontecendo no mundo da 

comunicação. Essa transição acontece graças à popularização dos meios digitais, que na 

contemporaneidade são considerados mais vantajosos e promissores. Como consequência 

dessa modernização o modelo de jornalismo comercial está em crise e é compelido a se 

adaptar. Atualmente, a maior parte do público consome conteúdos digitais, muitas vezes 

produzidos por digital influencers. Erroneamente, em alguns casos, recebem esse conteúdo 

acreditando ter a mesma credibilidade de uma produção jornalística, e isso acontece, em geral, 

porque as pessoas querem informação barata ou gratuita. Este trabalho, que tem como base 

uma pesquisa preliminar de Inciação Científica, volta-se à investigação desse fenômeno. 

 

Palavras-chave:  influenciadores digitais; jornalismo; comunicação; conteúdos digitais. 

 

 

Introdução 

Atualmente as mídias sociais são o principal canal de divulgação de ideias e conceitos, 

além de serem a principal ferramenta para busca de informações, especialmente entre os mais 

jovens. Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM 2016) divulgada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República, cada pessoa fica conectada, em média, 4h59 

em dias uteis e 4h24 nos finais de semana. “Os usuários utilizam a internet, principalmente, para 

se informar (67%) - sejam notícias ou informações de modo geral -, para se divertir (67%), para 

passar o tempo livre (38%) e para estudar (24%)”. (2016, p. 122) 

Acompanhando essa novidade, o marketing decidiu investir nesses meios porque, além 

do sucesso, os preços são mais vantajosos. Cada vez mais o objetivo é que o público se 

identifique e se inspire no que consome nas mídias sociais, tornando-se assim, um seguidor. O 

maior exemplo de identificação do público nas mídias sociais são os influenciadores digitais. 

Influenciadores são pessoas que, por serem populares e contarem com uma grande 

quantidade de seguidores nas redes sociais, são contratadas e patrocinadas por marcas, empresas 

ou produtos. O influenciador deve enaltecer a marca de forma que convença seu público a 

consumi-la. 

 

Cultura participativa 
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De acordo com o Henry Jenkins, a sociedade contemporânea em que vivemos abriu 

portas para o surgimento da cultura participativa, que é a inversão de papéis entre os produtores 

e consumidores de informação, onde o consumidor deixa de ser passivo. E isso ocorre, claro, 

graças à internet. “O público encara a Internet como um veículo para ações coletivas - soluções 

de problemas, deliberação pública e criatividade alternativa” (2009, p. 30).  

A capacidade de influenciar pessoas é fruto da dedicação direcionada ao seu público. Os 

indivíduos não querem só absorver conteúdo, eles querem debater, opinar, pedir conselhos, 

sentir-se parte. Essa forma de se comunicar é o que torna os influenciadores digitais 

interessantes para um vasto e variado público. “23% dos pais confiam mais em influenciadores 

online para tomadas de decisão. Enquanto se achava que a influência viria muito por conta de 

espelho em celebridades, os dados da pesquisa mostraram que são os influenciadores online que 

estão “fazendo as cabeças” desse público”. (PENNACCHIA, 2016, online) 

 

A crise do jornalismo 

Não é novidade que uma grande crise vem acontecendo no jornalismo impresso. A TV 

aberta e as rádios já estiveram em épocas melhores. No entanto, o que poucos percebem é que 

a situação não está muito melhor para o jornalismo digital. “Isso porque a internet trouxe não 

apenas mais concorrência para a audiência do jornalismo, mas também uma infinidade de outras 

possibilidades para os anunciantes” (GEROLIS, MAURÍCIO, MEDEIROS, 2017, p. 2). 

A primeira consequência sofrida pelos jornalistas é a já mencionada migração da verba 

publicitária. Com a inovação tecnológica surgiram grandes novidades como sites e blogs, 

influenciadores digitais e as mídias sociais, fatores que se popularizaram muito rápido e 

conquistaram um grande público. 

O principal motivo para a alternância de investimentos é o preço vantajoso que os meios 

digitais proporcionam. “É impossível cobrar tanto por um anúncio na internet quanto se 

costumava cobrar no passado no jornalismo tradicional” (GEROLIS, MAURÍCIO, 

MEDEIROS, 2017, p. 2).  

O outro ponto onde o jornalismo vem se prejudicando está relacionado ao público. 

Grande parte das pessoas deixaram de consumir ou diminuíram a quantidade do consumo de 

jornalismo desde o surgimento de novas mídias relacionadas à internet, como os influenciadores 

digitais. A questão é que muitas pessoas consomem o que os influenciadores (dentre outros 

meios) oferecem como se estivessem consumindo informações do jornalismo convencional. 

Existem nomes específicos para o método utilizado pelos digital influencers: jornalismo de 

marca, “branded content” etc. “Por definição, essa ferramenta do Marketing de Conteúdo 
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incorpora características jornalísticas para fornecer ao público informações relevantes a respeito 

de produtos, serviços, empresas ou instituições” (KOBER, 2015, p. 7). 

 

Os influenciadores e a credibilidade 

O problema não está em deixar de consumir jornalismo e optar pelo conteúdo produzido 

pelas mídias sociais, mas sim em acreditar que eles têm a mesma credibilidade, que são a mesma 

coisa. Isso acontece porque as pessoas querem informação barata ou mesmo gratuita. “Só posso 

dizer que as pessoas precisam de informação, e o que está quebrado não é o jornalismo, mas a 

maneira como pagamos por ele” (JOURDAIN, 2015, online). O público precisa ser reeducado 

para que entenda que se quiser informação de qualidade, precisa pagar por ela. 

Nos tempos atuais um amante de futebol, por exemplo, não consome tanto as notícias 

sobre esportes produzidas por rádio, TV ou jornal. Nessa nova geração o público vai atrás de 

informações em redes sociais, em contas de esportes no Instagram, Twitter ou Facebook 

acreditando estar consumindo um conteúdo sólido e jornalístico. “O orador considera que a 

função do jornalista está desacreditada porque as pessoas têm a falsa sensação de que estão a 

ser bem informadas só por andarem a correr pelas redes sociais. Ora, isso é um perigo!” 

(CIPRIANO, 2017). Bernardo Kucinski declara que mídias sociais são “um canal barato, 

descentralizado e que promove a liberdade e a pluralidade” (2000, p.33). Por que, então, uma 

pessoa que tem a praticidade e gratuidade da tecnologia deveria pagar pela informação? 

Uma das coisas que as pessoas tem que entender é que não é incomum que se 

pague mais de 150 dólares por mês por uma assinatura de TV a cabo, mas a 

população espera conseguir as notícias de graça na internet. Acho que temos 

que saber que a informação que temos de graça é na verdade propaganda que 

usa os seus dados. Temos que retomar a ideia de que a informação tem valor e 

que devemos pagar por isso.  

(JOURDAIN, 2015, online) 

 

Além de esse mal-entendido contribuir para a ruptura do jornalismo, ele também 

contribui para a discriminação da profissão. Ao consumir um conteúdo “não jornalístico”, existe 

um risco muito maior de receber informações repletas de erros ou fatos interpretados à luz de 

interesses comerciais. Erros que serão associados ao jornalismo, já que de forma errônea a 

população acredita que seja isso o que estão consumindo.  

As empresas de jornalismo estão tentando correr atrás do prejuízo e se adaptar às 

mudanças tecnológicas para que o público volte a consumir um bom jornalismo e a profissão 

recupere a sua credibilidade e seu lugar na produção de informação. 

Na era da internet, o trabalho da BBC é ser o lugar aonde as pessoas vêm em 

busca da verdadeira história (...) Para fornecer a verdadeira história, temos de 
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ser intransigentes em relação a nossos valores jornalísticos. Nós temos que ser 

claros sobre a forma como trabalhamos. Estamos às voltas com qualidade, não 

com quantidade (...) (HARDING, 2015, online) 

 

É curioso que um conteúdo produzido por um influenciador digital seja confundido com 

um conteúdo jornalístico, já que, enquanto o jornalista deve ser o mais imparcial possível ao 

transmitir o conteúdo, o influenciador digital trabalha o tempo todo com suas opiniões.  

Quando os influenciadores adotam essa prática como profissão, é natural que algumas 

medidas sejam tomadas, como abrir uma empresa, ter um assessor comercial e principalmente 

ter patrocinadores. Ter um patrocínio significa enaltecer essa marca, empresa ou produto para 

convencer seu público a consumi-la.  Atualmente essa propaganda acontece de forma discreta e 

acaba, muitas vezes, passando despercebida pelo público. “Agora, os influenciadores podem 

indicar produtos e marcas através de vídeos descontraídos, como se estivessem dando dicas aos 

consumidores, ou através da localização indicada no Instagram e a marcação do perfil das 

marcas em suas fotos” (GEROLIS; MAURÍCIO; MEDEIROS, 2017, p. 4). 
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RESUMO: Este artigo traz o propósito de discutir as mudanças do jornalismo audiovisual na 

sociedade pós-moderna. De um lado, temos algo com mais de 60 anos. Objeto sólido, 

presente. Do outro, a sociedade. Líquida, rápida e em constante movimento. Como conciliar 

estes dois no século XXI e futuramente?  
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1. Introdução  

 Em meados dos anos 50, Francisco Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, mais 

conhecido como Chateaubriand, trouxe a televisão para o Brasil com a criação da TV Tupi, em 

18 de setembro de 1950. Ele importou equipamentos dos Estados Unidos e colocou duas antenas 

em São Paulo, uma no prédio do Banespa e outra no bairro Sumaré, totalizando 100 km de 

extensão. De início e para a primeira transmissão, Chateau espalhou televisores pelas vitrines 

das lojas da cidade, para que todo mundo assistisse na rua. A estreia contou com discurso 

presidencial e figuras importantes da época. 

 Nos dias subsequentes, a TV Tupi lançou uma programação com apenas cinco horas de 

programas, já que não havia alta tecnologia na época e tudo, absolutamente tudo, era ao vivo. 

Inclusive, a improvisação foi um marco bem expressivo dessa época. Foi então que o primeiro 

telejornal veio à tona, o chamado “Imagens do Dia”, com duração em torno de trinta minutos e 

tinha como apresentador Ruy Rezende, redator e produtor do programa. 

 Apesar do grande avanço tecnológico em ter a televisão no Brasil, ela inicialmente não 

era algo acessível e disponível a todos. Era um objeto da elite e foi virar um produto de massa 

após alguns anos de seu lançamento, quando o preço dos televisores ficaram mais baixos e a 

qualidade da transmissão já estava melhor.  

 Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2008, 95% dos lares brasileiros possuíam um aparelho de TV. Apesar desse significativo 

número, hoje, 10 anos depois, o cenário é um pouco diferente. Com a globalização e o avanço 

rápido e exacerbado da tecnologia, a internet democratizou-se e virou um objeto de massa, assim 

como a TV. Os interesses da sociedade pós-moderna podem não incluir a televisão - produto 

audiovisual mais reconhecido - como principal objeto de interesse.  
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2.1. A sociedade pós-moderna 

 A queda do muro de Berlim em 1989 e o processo de globalização deram origem a 

famigerada pós-modernidade46. Zygmunt Bauman, sociólogo, professor e escritor de mais de 50 

livros que analisam esse período histórico, prefere denominá-la como “modernidade líquida”. 

Ele escolhe o “líquido” como metáfora para ilustrar o estado de mudanças que se vive no mundo 

pós-moderno, em que nada foi feito para durar.  

 

Os sólidos são moldados para sempre. Manter os fluidos em uma 

forma requer muita atenção, vigilância constante e esforço perpétuo 

– e mesmo assim o sucesso do esforço é tudo menos inevitável. 

(BAUMAN, 2001, p. 14)  

 

 Uma das características presentes na sociedade pós-moderna é o estado temporário e 

frágil das relações sociais e dos laços humanos. Com as tecnologias, o tempo se sobrepõe ao 

espaço. Podemos nos movimentar sem sair do lugar. O tempo líquido permite o instantâneo e o 

temporário. Assim, o novo deixa de ser novo rapidamente e a busca incessante em estar 

atualizado perante ao mundo é eterna, nunca acaba. As redes sociais são um belo exemplo disso.  

 

2.2. O mundo pós-moderno e o jornalismo audiovisual 

 No cenário da sociedade do século XXI, a informação está relativamente ligada à rapidez 

da comunicação. No Brasil, segundo uma pesquisa feita pelo IBGE em 2016, 116 milhões de 

brasileiros estão conectados a internet, representando 64,7% da população. É a necessidade da 

pós-modernidade em estar “ligado” ao mundo 24 horas por dia e ser bombardeado de 

informações, em sua maioria, curtas. A Universidade do Sul da Califórnia também fez um 

estudo e revelou que a quantidade de informação que recebemos hoje é equivalente ao conteúdo 

de 174 jornais - cinco vezes mais do que em 1986. Então, como cativar o interesse pelo 

jornalismo audiovisual em uma geração que vive na superficialidade e rapidez do mundo 

contemporâneo?  

 Apesar do telejornal significar para 63% da população brasileira o meio preferido para 

se informar, segundo a  "Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 - Hábitos de Consumo de Mídia 

pela População Brasileira, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do governo, ela 

                                                           
46 Termo criado em 1979 por Jean-François Lyotard para o período em que todas as grandes narrativas (visões 

de mundo) entram em crise e os indivíduos estão livres para criar tudo novo. 
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não retrata o cenário e pensamento da juventude da pós-modernidade, em que as informações 

chegam por outros meios muito mais rápidos e instantâneos, e que a ideia de assistir a um 

telejornal para receber as principais notícias do dia, se torna cada vez mais antiga e distante 

desse público. 

Portanto, para o jornalismo audiovisual sobreviver futuramente, é necessário pensar em 

outros meios tão significativos quanto o telejornal para capturar novamente o público, assim 

como foi o início da televisão. Não é que os telejornais irão acabar, de forma alguma, mas uma 

reestruturação no modo e no meio em que eles acontecem precisam ser feitas. Além disso, o 

profissional dessa área precisa aproveitar esse momento para fazer a união do mundo em que 

vive com o jornalismo audiovisual. Utilizar das  mídias sociais, criar uma relação interativa com 

o público, quebrar as barreiras de distância de telespectador - aquele que só assiste e recebe a 

mensagem - e o apresentador do telejornal - aquele que emite a mensagem. O telejornal poderia 

ser a união do mundo digital com o presencial, tentando achar um equilíbrio para uma sociedade 

repleta de incertezas.  

Em suma, é preciso analisar os modos de produção tão enraizados no jornalismo 

audiovisual. É repensar as maneiras tradicionais de se fazer jornalismo, convocando as empresas 

e profissionais a pensarem sobre uma possível e necessária reformulação das técnicas e 

conceitos jornalísticos, a fim de criar uma nova comunicação audiovisual, que atinja diferentes 

gerações e que seja representativa ao mundo contemporâneo. 

 

3. Conclusão 

 Ao final do artigo e pesquisas feitas pude concluir como a globalização tem impactado 

na forma de se fazer jornalismo. Estamos vivendo em uma era de reformulações do que antes 

era “verdade absoluta”. O contraste entre as gerações: moderna e pós-moderna é gritante no 

século XXI. Enquanto uma era baseada pelas certezas, tinha motivações, ideologias, e tudo era 

estabilizado, a outra gira em torno de incertezas, de superficialidade, da rapidez e fluidez das 

coisas.  

Assim, o jornalismo audiovisual estando no meio desse conflito entre gerações precisa 

achar um caminho de equilíbrio, se adequando as técnicas e formatos do mundo contemporâneo. 

O público vai se modificando e os meios de comunicação precisam acompanhar lado a lado esse 

desenvolvimento.  
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RESUMO  
O presente trabalho tem o objetivo de analisar uma campanha de comunicação da marca 

Heineken, observando a situação mercadológica macro e micro ambiental. Foi tomado como 

base as matrizes Ansoff e SWOT, para analisarmos mais a fundo como a onda de 

empoderamento feminino se refletiu nas campanhas de marcas de cerveja e principalmente da 

marca Heineken. Esse trabalho traz  a percepção de como a comunicação de uma marca reflete 

nos seus objetivos de marketing e o que pode ser melhorado. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Heineken; Ansoff; SWOT; Comunicação; Marketing. 

 

Introdução 
Utilizando as matrizes Swot e Ansoof determinamos forças, fraquezas, oportunidades e ameças, 

bem como a estratégia sobre o produto da campanha The Cliché da Heineken. 

Identificamos também os problemas e objetivos de comunicação e marketing, público-alvo, 

situação mercadológica na época de veiculação da campanha e seus resultados obtidos. 

 

Análise Swot  

Forças 
Seu novo posicionamento em relação 

ao consumo de cerveja da mulher; 

É mais conhecida na mente do 

consumidor em relação às cervejas 

consideradas premium; 

Uma das líderes de mercado; 

É considerada uma marca de respeito, 

forte e de alta qualidade; 

 

Fraquezas 
A Heineken ainda é vista como uma marca 

masculina; 

A marca tem um histórico de campanhas 

machistas; 

 

Oportunidades 
O empoderamento feminino bastante 

recorrente atualmente; 

As mulheres estão consumindo mais 

cerveja; 

A mulher no mercado de trabalho, tem 

mais 

independência financeira; 

Crescimento do mercado de cerveja 

premium no Brasil; 

Ameaças 
Recessão econômica; 

Concorrência com marcas de cervejas premium 

consolidadas no mercado brasileiro (por exemplo, 

Stella Artois, Budweiser); 

Competitividade na comunicação para mulheres. 

As concorrentes já atingem este novo público mais 

que a Heineken; 

 

 

Análise Ansoof 

 Produtos Existente Produtos Novos 

mailto:gabriella-felix@outlook.com
mailto:k.a.m52@hotmail.com
mailto:larissa250799@gmail.com
mailto:ncsferreira08@gmail.com
mailto:panontin@mackenzie.br
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Produtos Existente Penetração de 

Mercado 

Desenvolvimento de Produto 

Produtos Novos Desenvolvimento de Mercado Diversificação 

 

O nosso produto está na penetração de mercado, pois é um produto que já existe (cerveja) em 

um mercado também já existente. A Heineken nem sempre teve o posicionamento proposto na 

campanha em análise. Suas antigas campanhas demonstravam um posicionamento que 

não se adequa ao consumo de cerveja do público feminino. O marketing observou esta mudança 

social e econômica significativa, na qual a sociedade feminina tem se manifestado crescente no 

consumo de cervejas, crescendo em potencial público alvo para a marca. 

 

Problemas de Comunicação e Marketing 
Observando a movimentação social e a crescente participação de mulheres consumidoras de 

cerveja no mercado, o problema de comunicação da Heineken compreende: 

1. Quais táticas poderiam gerar o aumento da penetração de mercado, uma vez que a marca 

pretende expandir seu público-alvo para as mulheres que consomem cerveja? 

2. E como isso seria possível sem cair em clichês como: objetificar a mulher ou rotulá-la como 

a "dona de casa" que não consome cerveja? 

 

Objetivos de Comunicação e Marketing 
Objetivo de Comunicação: Mudar o posicionamento em relação a objetificação da mulher em 

campanhas de cerveja e ao consumo feminino de cerveja, que tem crescido. Assim, tendo como 

objetivo estratégico comunicar-se com o público feminino, posicionando a imagem da marca. 

Objetivo de Marketing: Aumentar o consumo da cerveja Heineken entre o público feminino, 

aumentando suas vendas, sua participação e penetração no mercado e sua afinidade com o 

público. 

 

Planejamento de Comunicação 
Público-alvo: Homens e mulheres, de 18 a 40 anos, classes A e B. 

Meio e período: YouTube, mídias sociais (digital). Veiculado em julho de 2016. 

Modalidades: Evento e ação inbound com vídeo viral em mídias sociais. 

 

Campanha: Mensagem e Situação Mercadológica 
Constatamos que o empoderamento feminino foi bastante presente na campanha, uma vez que 

a situação mercadológica representa o interesse crescente das mulheres pelo consumo de 

cerveja, além de outros temas que eram considerados predominantemente masculinos (como o 

futebol). 

A campanha trouxe uma mensagem que se estende ao público feminino, reposicionando a marca 

e impulsionando o consumo da Heineken. 

 

Resultados Mercadológicos 
Mais de 23 milhões de views na página oficial do YouTube, 270 mil comentários, 228 

mil compartilhamentos e 95% do feedback positivo. 

Foram escritos mais de 145 artigos em 20 países diferentes sobre a campanha. 

O vídeo foi divulgado cerca de 7 milhões de vezes em mídias espontâneas. 

A penetração nos lares foi de 24%. 

Quanto às vendas, a campanha foi de tanta eficiência que cresceram em 8% somente 

no Brasil, destes, 20% eram novos usuários. 

*Dados estatísticos fornecidos pela Publicis, agência de comunicação que promoveu a 

campanha em parceria com a Heineken 

 

Conclusão 
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Ao observarmos toda a estratégia de comunicação da marca, podemos concluir que utilizar um 

plot twist em seu anúncio, fez com que as pessoas, principalmente as mulheres se identificassem 

com o comercial e consequentemente com a Heineken. Portanto, o objetivo de comunicação foi 

bem sucedido, de acordo com as análises posteriores dos efeitos da campanha e com o aumento 

de vendas. A marca foi inteligente em observar o macroambiente e perceber que, a onda do 

empoderamento feminino e o número de mulheres que consomem cerveja cresceu ao longo dos 

anos e com isso, utilizou em sua campanha. Além disso, perceberam que as mulheres querem 

se sentir representadas em campanhas de cerveja como consumidoras e não como um objeto de 

consumo,  
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INTRODUÇÃO 

Com base na grande repercussão que os movimentos sociais representativos estão causando nos meios 

de comunicação de massa, o objetivo desse trabalho é mostrar como algumas marcas do mercado 

estão encontrando novos caminhos para incluir determinados segmentos de público-alvo, aprendendo 

a desconstruir estereótipos e ampliando o conhecimento sobre identidade. A valorização da 

diversidade e a questão de representatividade é um marco muito forte dentro das minorias, por isso é 

tão importante para que as marcas se engajem da maneira correta, tendo a consciência de que o 

respeito serve para todos, gerando assim uma melhor compreensão, consciência e tomadas de atitudes 

relevantes aos movimentos.  

PALAVRAS-CHAVE: representatividade; transgênero; comunicação; marcas; LGBTQ. 

 

De acordo com uma matéria postada no site oficial da revista Meio e Mensagem em julho de 201747, o 

meio publicitário passou a ser marcado por: 

diversas transformações nas estratégias de comunicação e marketing das marcas. À 

medida em que o feminismo e os debates sobre gênero e raça se alastraram pela 

internet e pelas ruas, as marcas fizeram esforços para acompanhar essas conversas e, 

naturalmente, esse percurso foi pontuado por avanços e erros.  

A comunicação feita com o mercado consumidor através das campanhas publicitárias foi sofrendo 

alterações ao passo em que termos como diversidade e representatividade foram tomando espaço e 

forma, principalmente em questões raciais e sociais. Marcas como O Boticário, Avon, Natura, L’Oreal, 

Skol, Doritos, entre outras, vem expandindo as formas de dialogar com seus respectivos públicos ao 

tentar incluir grupos sociais que fogem do estereótipo do “branco, cisgênero e heterossexual”. 

Podemos notar que essas mudanças não se restringem apenas ao mundo publicitário, como também 

abrangem áreas do cinema, internet, mundo das passarelas e televisão, em que uma grande emissora 

coloca em pauta a questão do respeito, estabelecendo um olhar mais atento à diversidade e 

representatividade.  

                                                           
47 LESSA, ISABELLA. Representatividade ainda é superficial na propaganda. Disponível em:< 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/25/representatividade-ainda-e-superficial-na-propaganda.html>. Acesso: 27 
de agosto de 2018 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/25/representatividade-ainda-e-superficial-na-propaganda.html
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De acordo com o dicionário Aurélio, a palavra representatividade é um substantivo feminino que 

significa a “qualidade de representativo”.48 Por sua vez, a palavra representativo significa aquele que 

“representa politicamente os interesses de um grupo, classe social, povo, etc.” Porém, mais do que 

uma palavra, a representatividade também pode ser considerada como uma forma de ceder um espaço 

de fala para que as mais diversas histórias e opiniões sejam compartilhadas com o intuito de obter 

informações, abrir espaço para um diálogo saudável e desconstruir certos estereótipos e atitudes 

preconceituosas, buscando uma forma de quebrar o padrão “único” que vemos nos mais diversos 

meios de comunicação, por exemplo, e que excluem ou falham em retratar esses determinados grupos 

sociais.  

Quando se fala de representatividade, é quase impossível não citar as minorias. A primeiros olhos, o 

termo minoria pode nos dar a impressão de algo considerado inferior, a palavra minoria é usada para 

fazer referências a grupos historicamente oprimidos ao longo das décadas, seja no âmbito social, 

cultural, político e/ou econômico. As minorias são grupos que são afetados continuamente pelo 

sistema representativo mundial, que sempre deu espaço e preferência para uma massa homogênea e 

moldada, favorecendo seus interesses e necessidades imediatas ao mesmo tempo em que outros 

grupos são representados de maneira secundária ou simplesmente não são representados de forma 

alguma. Esses grupos, formados por mulheres, negros, homossexuais, travestis, transgêneros, entre 

outros, podem não ser de fato uma minoria em relação a quantidade numérica – segundo dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio divulgada pelo IBGE em 201349, as mulheres 

representavam 51,4% da população brasileira -, mas isso não impede que ao assistir filmes, novelas e 

campanhas publicitárias sejam exibidos personagens homens, brancos e heterossexuais. Logo, a 

esperança de se sentir de fato representado acaba se tornando um pensamento desejoso na mente 

das respectivas minorias.  

Há uma grande gama de possibilitadas que permitem a discussão sobre a representatividade que 

englobam minorias e seus movimentos sociais, porém um grupo a ser destacado neste trabalho são os 

transgêneros. De acordo com a ONU50, indivíduos transgêneros são aqueles que “possuem uma 

identidade de gênero que é diferente do sexo que lhes foi designado no momento de seu nascimento.” 

É importante ressaltar que identidade de gênero é diferente de orientação sexual, pois “ pessoas trans 

podem ter qualquer orientação sexual, incluindo heterossexual, homossexual, bissexual e assexual. ”, 

diz a ONU. 

Mesmo tornando-se estrelas em campanhas publicitárias de sucesso – em março de 2016, por 

exemplo, a trans Valentina Sampaio estrelou a campanha “Toda Mulher Vale Muito” da marca 

                                                           
48 FERREIRA, AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 5 ed. 

Editora Positivo:2010. 
49 Governo do Brasil. Mulheres são maioria da população e ocupam mais espaço no mercado de trabalho. Disponível em: < 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho> 

Acesso: 27 de agosto de 2018. 
50 ONU BR. Você sabe o que é identidade de gênero? Disponível em:< https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-identidade-de-genero/>. 
Acesso: 27 de agosto de 2018 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-identidade-de-genero/
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de cosméticos L’Oreal, campanha da qual a modelo comemora seu primeiro Dia Internacional 

da Mulher com seu novo registro civil -, a representatividade trans no mundo midiático é quase 

inexistente. Pedro Lourenço, redator da agência BG9, realizou uma pesquisa com foco no 

público trans na publicidade e em entrevista ao site Medium51, diz:  

(...)mesmo percebendo a importância da representatividade na vida das 

pessoas trans, nós publicitários nos mostramos pouco inclinados a 

debater essa questão dentro das agências. Isso se deve a diversas razões, 

como insegurança, já que um pequeno número de profissionais no 

mercado estudou gênero e sexualidade na graduação, o que faz com que 

eles não se sintam preparados para falar com e sobre o público trans em 

campanhas. Ou a própria rotina das agências, que criou uma zona de 

conforto onde nos acostumamos a criar campanhas usando os mesmos 

estereótipos de sempre e fazendo permanecer invisíveis os indivíduos 

que sempre negligenciamos. 

Pouco representados nas campanhas e excluídos de papéis cinematográficos, o público trans 

vem enfrentado uma grande dificuldade para encontrar o seu próprio espaço. A indústria da 

moda e suas super-modelos, que por muito tempo foram consideradas superficiais, começaram 

lentamente a ganhar espaço nessa discussão importante sobre representatividade trans. Essa 

indústria e os rostos que decide empregar incorporam uma era, emprestando voz e visuais a suas 

ideias e movimentos, a natureza de seus cargos tornando seus corpos valiosos e desejáveis - um 

exemplo a ser seguido. Sendo assim uma área de grande visibilidade, o mercado fashion se viu 

obrigado a acatar de alguma forma seu papel no que foi considerado pela revista Forbes em 

2014 “o ponto de virada transgênero”, a era em que essa minoria em particular vêm a tomar o 

seu lugar de direito na sociedade e principalmente na mídia.  

O visual andrógino não é novidade nas passarelas, vindo desde das primeiras melindrosas 

(flapper girls) e passando por ícones como Annie Lennox até Andrej Pejic (hoje Andreja) e 

explora a não conformidade de gênero, a beleza além de padrões binários.  Porém essa 

apreciação pelo visual transgênero tende a não se estender para além da superfície: as empresas 

que se apropriam dessa identidade e levantam a bandeira de representatividade trans ainda 

deixam a desejar quando o assunto é a contratação e igualdade no pagamento de seus modelos 

trans. A modelo Leyna Bloom, que cresceu nos subúrbios de Chicago e foi a primeira modelo 

abertamente trans a aparecer na capa da Vogue India, comentou52 em uma entrevista para 

Refinery 29 sobre o contraste entre a forma que a indústria da moda apresenta seus modelos 

trans e como realmente os trata:  

A maior dificuldade com a qual e u fui diretamente afetada foi a falta de dinheiro sendo 

gasto em mim e outras modelos trans de cor. Eles estão ganhando tanto dinheiro e tanta 

imprensa em cima de nós, mas não estão nos pagando [...].  

 

                                                           
51 Revista Medium. Publicidade x Público Trans. Disponível em: < https://medium.com/@agenciabg9/publicidade-x-p%C3%BAblico-

trans-ff6a171d9d42>. Acesso: 28 de agosto de 2018 
52 PEOPLES, Landon. For The Modeling Industry, The Future Is Trangender. Disponível 
em:<https://www.refinery29.com/2018/02/183486/top-transgender-models-in-fashion-2018>. Acesso: 30 de agosto de 2018 

https://medium.com/@agenciabg9/publicidade-x-p%C3%BAblico-trans-ff6a171d9d42
https://medium.com/@agenciabg9/publicidade-x-p%C3%BAblico-trans-ff6a171d9d42
https://www.refinery29.com/2018/02/183486/top-transgender-models-in-fashion-2018
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Percebe-se então que há uma certa fetichização desses indivíduos, onde seus status como 

minoria se tornam mais importante do que seu status como ser humano. 

E dentro dessas já muitos obstáculos que modelos trans encontram, as grandes e pequenas 

fashion houses e a mídia em si apresentam mais alguns. Com seus padrões restritos de 

contratação, a indústria exige de seus modelos um visual eurocêntrico e cis-normativo onde não 

há necessariamente interseccionalidade de minorias. Se uma modelo é trans é preferível que seja 

branca; se negra, de preferência deve ser cis-gênero. Entende-se não há então uma diversidade 

tão ampla como é anunciado e que o indivíduo trans, quando representado, não necessariamente 

representa o coletivo, ainda limitando-se à ideia tradicional de um modelo: alto, magro, em sua 

maioria brancos e valorizando o privilégio que poucas pessoas trans têm que é de não aparentar 

ser transgênero. 

Portanto, por ser um dos grupos que mais enfrentam dificuldades ao entrar no mercado de 

trabalho, muitas vezes os trânsgeneros não tem outra escolha além de receber salários mais 

baixos, pois uma pequena oportunidade acaba sendo melhor do que oportunidade nenhuma. 

Essa situação lastimável acontece ao mesmo tempo em que homens cisgêneros são escalados 

para realizar um papel de um trans, por exemplo. Foi o que aconteceu no filme Carandiru, 

lançado em 2003 e que conta a história de antes e depois do massacre que ocorreu em 2 de 

outubro de 1992, em que 111 presos foram mortos pela polícia. No filme, o ator global Rodrigo 

Santoro interpreta uma travesti chamada Lady Di. Na época, Rodrigo recebeu uma chuva de 

elogios por sua atuação e por sua suposta coragem de interpretar uma personagem considerada 

polêmica, mesmo tendo sua fama de galã já muito enraizada. O que poucos sabem é que o papel 

de Lady Di, antes de ser interpretado por Santoro, pertencia a modelo e atriz Thelma Lipp, um 

ícone trans dos anos 80 e 90. Thelma se envolveu nos ensaios para a obra cinematográfica e 

ainda realizou o período de laboratório para estudar sua personagem durantes dois meses, porém 

foi substituída de última hora por “questões de marketing”. Familiares e amigos disseram na 

época que o baque para a atriz foi tão grande, que serviu de pontapé para o seu retorno as drogas. 

Thelma faleceu no ano de 2004.  

Escalações de atores cisgêneros para papéis de travestis e transexuais, como foi o caso do ator 

Rodrigo Santoro, não trazem representatividade ao movimento trans. Atitudes como essa só 

reforçam estereótipos e dificultam a ingressada das trans no mercado de trabalho, perdendo a 

oportunidade de trazer histórias reais de pessoas que carregam uma grande trajetória de vida, 

marcada pela luta diária que vai muito além do lucro que as marcas obtém através da apropriação 

de movimentos sociais. A entrada da diversidade e da representatividade dentro das marcas 

parece ser uma atitude inevitável por conta das mudanças constantes dentro da sociedade, porém 

é preciso ter um discernimento de algo que vai realmente causar uma comoção, aprendizagem 

e engajamento e o que foge completamente do que os movimentos sociais LGBTQ realmente 



1129 

 

lutam e acaba somente contribuindo para uma comunicação pouco efetiva e, em alguns casos, 

desrespeitosa.  

É evidente que houve um avanço significativo nessa discussão e que algumas marcas já 

compreendem que a representatividade efetiva vai além da apropriação de um movimento e sim 

da real apreciação daqueles que este constituem, porém uma mudança interna e mais profunda 

é crucial para que a diversidade não seja considerado um diferencial e que estes sejam 

apreciados por seus talentos e pagos por estes, sem ter que se contentar com trabalhar em 

condições precárias para poder encontrar seu lugar na indústria. 

Referências: 

 
 

FERREIRA, AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. 5 ed. Editora Positivo:2010. 
 

Governo do Brasil. Mulheres são maioria da população e ocupam mais espaço no 

mercado de trabalho. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-

justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-

trabalho> Acesso: 27 de agosto de 2018. 

 

LESSA, ISABELLA. Representatividade ainda é superficial na propaganda. Disponível em:< 

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/07/25/representatividade-ainda-

e-superficial-na-propaganda.html>. Acesso: 27 de agosto de 2018. 

 

ONU BR. Você sabe o que é identidade de gênero? Disponível em:< 

https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-identidade-de-genero/>. Acesso: 27 de agosto de 

2018. 
 

PEOPLES, Landon. For The Modeling Industry, The Future Is Trangender. Disponível 

em:<https://www.refinery29.com/2018/02/183486/top-transgender-models-in-fashion-2018>. 

Acesso: 30 de agosto de 2018. 

 

Revista Medium. Publicidade x Público Trans. Disponível em: < 

https://medium.com/@agenciabg9/publicidade-x-p%C3%BAblico-trans-ff6a171d9d42>. 

Acesso: 28 de agosto de 2018 

  

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/03/mulheres-sao-maioria-da-populacao-e-ocupam-mais-espaco-no-mercado-de-trabalho
https://nacoesunidas.org/voce-sabe-o-que-e-identidade-de-genero/
https://www.refinery29.com/2018/02/183486/top-transgender-models-in-fashion-2018
https://medium.com/@agenciabg9/publicidade-x-p%C3%BAblico-trans-ff6a171d9d42


1130 

 

“PERGUNTA LÁ: A CAMPANHA QUE REPOSICIONOU O POSTO IPIRANGA” 
 

Aluno(s): Marcelo da Costa Yoshimura          E-mail: mcyoshimura@gmail.com 

Orientador: Paula Renata Camargo de Jesus 

 

 

RESUMO 

 
O presente paper tem por objetivo fazer uma curta análise sobre a campanha “Pergunta lá”, 

veiculada pela rede de postos Ipiranga. Ao tratar do tema, é abordada a história da empresa em 

questão, assim como a Talent Marcel, agência criadora da campanha, seus responsáveis e o 

conceito por trás de campanha.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: posto ipiranga; talent marcel; caipira. 
 

1. Uma breve história do Posto Ipiranga 

Em 1936, um grupo de doze empresários, formado por brasileiros, argentinos e uruguaios, assinam 

em Porto Alegre o ato de constituição de uma refinaria. No dia 7 de setembro de 1937, na cidade 

portuária de Rio Grande – RS, é inaugurada a refinaria Ipiranga S.A. Companhia Brasileira de 

Petróleos. Esse acontecimento se dá em uma época na qual o petróleo não era explorado no Brasil, 

sendo a primeira e única refinaria até então. Muitos previam que não aguentaria a concorrência e as 

adversidades do mercado, previsão que se mostrou equivocada futuramente. 

Após décadas de sucesso, em 2007 foi veiculada a notícia de que a Petrobras, a Braskem e o grupo 

Ultra haviam realizado o maior negócio até então no País: a compra do grupo Ipiranga por R$ 4 

bilhões. Em abril de 2009, a Ultrapar incorporou os postos Texaco ao seu conglomerado, o que fez 

com que a Ipiranga aumentasse em 2 mil postos sua já vasta rede. Essa transação incluiu os postos 

Texaco das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, possibilitando os postos Ipiranga a voltar a ter 

acesso a regiões de altas taxas de crescimento de consumo. Em 2016, o concorrente Ale também foi 

adquirido pelo grupo Ultra, o que permitiu que a participação geográfica da Ipiranga aumentasse na 

região com menor participação de mercado: o Nordeste. 

A Ipiranga é uma empresa muito forte no cenário nacional, pioneira no segmento com iniciativas 

como a loja virtual – em que o consumidor pode comprar desde produtos eletrônicos até utilidades 

domésticas – e o programa de fidelidade Km de Vantagens – em que cada compra efetuada na rede 

de postos é convertida em Km de Vantagens que podem ser trocados por ofertas. Ademais, é uma 

empresa que se mostra preocupada com o meio ambiente e que desde 2007 já compensou milhares 

de toneladas de gases de efeito estufa por meio do seu Programa Carbono Zero, além de ser 

signatária do Pacto Global e do Pacto da Erradicação do Trabalho Escravo.  

 

2. Talent Marcel: a agência responsável pela campanha  

Julio Ribeiro estudou Sociologia e Direito, pois tinha como objetivo de vida a diplomacia. Aos 

dezenove anos, para custear os estudos na faculdade de Direito, começou a trabalhar na McCann 

Erickson. Formou-se na faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mas por trabalhar no 

meio publicitário, foi se tornando muito mais um profissional da área e muito menos diplomata. Em 
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1980, aos 47 anos de idade e 22 de profissão, tendo sido ex-professor da cadeira de mídia na ESPM, 

Julio Ribeiro cria a Talent. Sobre ela, Nelson Varón Cadena descreve53:  

 

 ...já no início propõe-se a oferecer um atendimento diferenciado a seus 

clientes. A nova empresa tem como filosofia prospectar e manter poucos 

clientes, contas rentáveis, de maneira a oferecer-lhes um atendimento 

personalizado.    

 

Até o fim da década, a Talent havia conquistado algumas das melhores contas do país – como 

Alpargatas, Bamerindus Seguros, Brastemp, Semp Toshiba etc – e estava presente no ranking das dez 

maiores agências. Em 1984, emplaca o bordão “Bonita camisa, Fernandinho”, em campanha realizada 

para a USTop, lembrado até os dias atuais. Nos anos 90, desenvolve o conceito “não tem 

comparação” para a Brastemp, que se torna uma das mais bem-sucedidas campanhas da história, 

ficando mais de uma década no ar. Foi tão popular que até hoje, mais de vinte anos depois, seu 

bordão “não é assiiim... uma Brastemp” é ainda lembrado. Comerciais que se inserem na cultura 

popular brasileira parecem ser uma especialidade da agência.  

No ano de 2010, o grupo francês Publicis comprou 49% da Talent, vindo a assumir 100% da agência 

em 2013, bem como 100% da QG Propaganda. Apesar da transação, Julio Ribeiro, José Eustachio e 

Antonio Lino permaneceram como os principais executivos. Porém, dois anos mais tarde, em 2015, o 

fundador Julio Ribeiro deixou a Talent, no ano em que a agência completava 35 anos, e José 

Eustachio assumiu como líder executivo. No mesmo ano de 2015, é anunciada uma associação à 

agência francesa Marcel, já presente em Paris, Nova Iorque, Xangai e México. 

Concretizada a associação, a agora Talent Marcel passa a ter nova estrutura ainda com José Eustachio 

à frente e João Livi assumindo como CEO. A agência se baseia no conceito “Noline people. Noline 

agency”, no qual a crença é a de que o que mexe com as pessoas são as ideias e o ser humano não é 

online ou off-line, é noline. Nas palavras de Marcello Droopy, diretor de criação e interatividade54: 

“Pensar Noline é não ter preconceitos, pode ser TV, Digital, PR, o que for. O importante é integrar 

diversas plataformas a favor da estratégia e da ideia, com eficiência e impacto.” 

Atualmente, Talent Marcel possui grandes clientes do cenário nacional como, além das supracitadas, 

Banco Santander, Claro, Dicico, Embratel, Lojas Americanas, Tigre e Lenovo. Em sua trajetória, já foi 

vencedora de inúmeros prêmios em diversas competições de importância no meio publicitário, como 

o Festival de Sawa, Profissionais do Ano e CCSP. É uma agência com uma rica história que continua 

sendo escrita. 

 

3. Criação e conceito da campanha 

O criador é João Livi, formado pela PUC-RS e CEO da Talent Marcel, ganhador de importantes 

prêmios, como o Caboré 2012 –  o mais importante da propaganda brasileira – e Prêmio APP 

(Associação dos Profissionais de Propaganda) 2013 pela sua contribuição profissional. Foi diretor de 

criação do primeiro Grand Prix de Cannes em Rádio para o Brasil, conquistado em 2012. Faz parte do 

board mundial da Publicis.  

                                                           
53 CADENA, Nelson Varón. Brasil – 100 anos de Propaganda, 3ª ed., Ed. Referência, São Paulo, 2001, 

p. 207. 
54 Propmark. Talent Marcel amplia modelo noline com área de interatividade. Disponível em 

http://propmark.com.br/agencias/talent-marcel-amplia-modelo-noline-com-area-de-interatividade. 

Acesso em 28 nov 2017.  

http://propmark.com.br/agencias/talent-marcel-amplia-modelo-noline-com-area-de-interatividade
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O conceito pretendido pela campanha é o de que o Posto Ipiranga é um lugar completo, com tudo 

que o consumidor precisa, muito perceptível pelo slogan ao final dos comerciais: “Quer um lugar 

completo? Pergunta lá no Posto Ipiranga”. Antonio Duarte de Almeida Júnior, de 54 anos, químico 

industrial, mais conhecido como Batata, é quem dá vida ao personagem: um caipira que confecciona 

seus cestos na beira de estrada e dá informações enquanto realiza seu trabalho. Em todos os 

comerciais ele direciona quem o aborda para pedir informações ao Posto Ipiranga mais próximo. 

Quando perguntado sobre como o personagem nasceu, João é sucinto: “Eu criei, escrevi o roteiro e 

nasceu. Cresceu com o trabalho da O2 e do próprio ator” 55. O2 é a produtora de filmes responsável 

pelas filmagens, inicialmente com Paulinho Caruso e Quico Meirelles na direção.  

O primeiro comercial passou a circular em 2011. Desde então, a campanha vem se estendendo, 

apenas com uma pausa em 2014. Muitos famosos já participaram, como Eric Jacquin, Fernando e 

Sorocaba, Marília Gabriela etc, sendo todos os filmes da campanha muito bem-humorados. Na 

opinião do renomado Nizan Guanaes, ela vende porque constrói a marca, porque virou um bordão e 

está inserida na cultura do país; é uma propaganda disruptiva, que ele define como sendo a que faz 

rir, chorar, lembrar, repetir, querer comprar imediatamente, vira conversa de bar e de festa de 

aniversário56. Ou seja, caiu definitivamente no gosto popular, assim como outras campanhas da 

Talent Marcel, como a clássica e já mencionada para a Brastemp iniciada nos anos 90. 

Tanto sucesso obviamente traz reconhecimento em premiações, como o caso do Prêmio Profissionais 

do Ano, da Globo, em 2017, o qual a “Pergunta Lá” venceu em âmbito nacional na categoria 

Campanha. Foram premiados João Livi, Rodrigo Tórtima e Philippe Degen pela direção de arte; 

Philippe Degen, Ricardo Marques, Rodrigo Tórtima, Dudu Barcelos e João Livi pela criação; Quico 

Meirelles e Paulo Caruso pela direção. Dentre os outros prêmios vencidos, também se destaca o Effie 

de 2012, concedido por entender que a campanha reposicionou a marca no cenário nacional. E a 

“Pergunta lá” segue normalmente ativa, tendo já lançado novos comerciais para o ano de 2018. 
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PESQUISA DE MARKETING – ANÁLISE APLICATIVO TINDER 
 

Alunas: Gabriela Almeida Iwata, Isabella Araldo, Larisse Albuquerque Barreira e Thaís dos 

Santos Fernandes.  

E-mail: gabi_iwata@hotmail.com / bella.araldo@gmail.com / 

larissealbuquerquebarreira@gmail.com / tata112003@hotmail.com  

 

Orientador: Eduardo Zafaneli 

 

RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2017, como avaliação parcial da 

disciplina Pesquisa de Marketing Avançada, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico 

referente ao aplicativo: Tinder Após diagnóstico de variáveis de marketing e pesquisa de 

mercado, ao final do trabalho foram propostas melhorias estratégicas, tendo como base 

conhecimento adquirido na disciplina. 

PALAVRAS-CHAVE: Tinder; mídia social; pesquisa de satisfação; pesquisa qualitativa. 

 

A MARCA 

 

O Tinder foi fundado em 2012 e tem se tornado uma das empresas mais rápidas em 

crescimento social, além de ser baixado todos os dias em dispositivos móveis. Com seu sucesso 

e seu histórico com sites de namoro, como OkCupid e ParPerfito, a Match Group virou uma 

máquina de aplicativos de namoro sério. Foi lançado para unir fronteiras físicas e sociais 

formando amizades e relacionamentos. 

Para iniciar o trabalho da disciplina de Pesquisa de Marketing Avançada, o grupo partiu da 

ideia de que muitos usuários do aplicativo de relacionamentos, Tinder, não estavam satisfeitos 

com o aplicativo. Foi feito uma pesquisa quantitativa buscando razões para entender o porque, 

embora seja considerado uma oportunidade para conhecer e se envolver com novas pessoas, tem 

recebido críticas de que pessoas deixam de usar o aplicativo por não se sentirem confortáveis 

em tê-lo, ou por não encontrar seu “match”, entre outros fatores. 

 

METODOLOGIA 

 

Para investigar melhor o tema abordado, primeiro identificamos a problemática da 

pesquisa: Elementos que causam a insatisfação com o Tinder. Partindo da ideia de que o 

aplicativo, embora seja considerado uma oportunidade para conhecer e se envolver com novas 

pessoas, tem recebido críticas negativas.  

Foi definido o objetivo: Qualitativo e estilístico, por expressar informações intangíveis a 

respeito da organização; as estratégias: realizar uma pesquisa de campo, na qual, utilizamos um 

mailto:tata112003@hotmail.com
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gravador para captar as informações de uma forma fácil e prática; tipo de pesquisa: qualitativa, 

para ter mais detalhes e informações do target, e por fim, tipo de abordagem: exploratória, para 

entender o porquê de poucas pessoas serem satisfeitas.  

Partindo desse método, foi realizada uma pesquisa de satisfação presencial com 11 

estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, porque são grandes representantes do 

target da empresa.  

Foram abordados os seguintes assuntos: dados demográficos, tempo de uso e frequência do 

aplicativo, sobre a repercussão do aplicativo, auto realização desejada do consumidor, objetivo 

de uso, críticas e expectativas.  

A partir dos resultados dessa pesquisa, gerou-se gráficos e os resultados foram estudados 

pelo grupo para analisar as opiniões a respeito do aplicativo, assim, entendendo o motivo das 

críticas negativas 

 

PESQUISA DE MERCADO 

 

Na pesquisa, percebe-se um número maior de usuários do sexo masculino, dificultando o uso do 

aplicativo. Dentre as opiniões negativas abordadas a respeito do Tinder, foram citadas: a baixa 

segurança proporcionada, o uso para encontros casuais, identidades falsas e constrangimento social 

associado.  

Assim, as pessoas identificam que a plataforma não cumpre a promessa de encontrar um par 

perfeito. Mesmo ao dar um “Match Perfeito”, apesar de terem a intenção de sair com a pessoa, deixam 

de fazer por medo e desconfiança. 

Além disso, os usuários acreditam que seria necessário exigir mais informações sobre o usuário, 

como controle de fotos e dados comportamentais (gostos musicais, hobbies e interesses).  

A maioria das pessoas não se sentem confortáveis ao utilizar o software, principalmente quando 

conhecem uma pessoa que tem interesse fora do aplicativo. Um dos entrevistados alega “não querer 

parecer desesperado”, criando um certo preconceito pela rede. Isso comprova a insatisfação dos 

usuários que em pesquisa foi julgado como nota 3 (de 0 a 5) e consideram o aplicativo abaixo de suas 

expectativas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa buscou investigar a satisfação com a plataforma de relacionamentos, Tinder. Todos 

os objetivos propostos foram cumpridos. Foi escolhido o problema de pesquisa e o target, com base 

nos dados da empresa. Em seguida, o objetivo e as estratégias definidas para melhor desenvolvimento 

da investigação e por fim, os resultados foram verificados em gráficos, assim como nos foi proposto.  

Na análise, foi possível entender que a insatisfação não vem do funcionamento do aplicativo e sim 

do modo como ele é utilizado, pelo fato da ideia proposta não ser respeitada, são criados perfis falsos 

ou sem o objetivo de encontrar um relacionamento de longo prazo.  

Com isso, o Tinder acaba por não atender às expectativas do usuário, diminuindo sua qualidade 

de aplicação e valor atribuído. Ao longo desse projeto, conseguimos aprofundar variados temas já 

estudados, visto que foi feito uma pesquisa de satisfação para entender um problema no 

posicionamento da marca. Além de, nos permitir desenvolver uma pesquisa de satisfação qualitativa, 

aperfeiçoando competências de análise, organização e investigação. 
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PLANEJAMENTO E APLICABILIDADE DE MARKETING ESPORTIVO E CULTURAL: UMA 

ANÁLISE TÉCNICA DO SKATISTA LUAN DE OLIVEIRA 
 

Aluno(s): Julia Oliveira Gonçalves e Renatha Ferriello  E-mail: j-liag@outlook.com e 
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Orientador: Roberto Gondo Macedo 

 

 

RESUMO 

 
Projeto realizado com o intuito de ter um maior conhecimento do mercado esportivo, em 

específico da modalidade de skate street.  Uma grande referência brasileira desse esporte é o 

Luan de Oliveira, skatista profissional. Foi feita uma análise de marketing dos fatores 

necessários para o sucesso do atleta no esporte e, assim, propostas de ações para os problemas 

de marketing e de comunicação. Este projeto é composto pelos conceitos aprendidos durante as 

aulas da disciplina de Marketing Esportivo e Cultural do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

 

PALAVRAS-CHAVE: projeto; skate; street; análise; marketing. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Luan Oliveira é um dos maiores skatistas da modalidade street do país. Desde o ano de 2010 ele 

é um skatista profissional e desde então, ele vem participando de vários campeonatos nacionais 

e internacionais, sendo campeão do Tampa Pro, ganhou quatro medalhas nos X Games e o ouro 

em etapas da Street League Skateboarding (SLS) nas cidades de Los Angeles e Nova Jersey, 

entre outros.  

Luan divide sua vida entre sua cidade natal, Porto Alegre no Rio Grande do Sul, e a Califórnia 

nos Estados Unidos.  

Análise situacional  

• Etapa 1 - Escolha da identidade esportiva. 

Luan Oliveira – Skatista profissional brasileiro. 

• Etapa 2 - Análise de ambiente interno (5Ps) + Metas iniciais 

  

• PRODUTO 

 Nome: Luan Vilanova de Oliveira. 

 Data de Nascimento: 22/09/1990 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 
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 Modalidade: Street.  

 Estilo: Regular. 

 Nacionalidade: Brasileiro.  

 Nível: Profissional. 

 Patrocínios: Flip Skateboards, Nike SB, Spitfire Wheels entre outros. 

• PROMOÇÃO 

 Vídeos partes para marcas de skate. 

 Patrocínios pelas marcas.  

 Campeonatos de skate.  

 Redes sociais, principalmente Instagram.  

• PREÇO 

 O atleta geralmente treina em pistas de skate públicas e algumas vezes da semana 

na pista de skate Matriz Skate Spot, em Porto Alegre. 

• PRAÇA 

 Porto Alegre e California. 

 Street League Skateboarding (SLS) 

 X Games; 

 Tampa Am; 

 Matriz Skate Pro. 

• PAIXÃO 

 “Skate é um amor eterno. Meu companheiro. Não consigo decifrar. É igual ao 

sentimento por um filho. Amor sem fim.” - contou em entrevista à ZH. 

 

SWOT  

• PONTOS FORTES: 

 Por 3 anos consecutivos, Luan foi indicado ao skate of the year, prêmio mais 

tradicional do skate mundial oferecido pela trasher magazine desde 1990. 
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 Se juntou à elite do skate no street league skateboarding. 

 Em 2015 venceu as duas etapas do street league, considerada a maior disputa de 

skate de rua da atualidade. 

 Venceu 4 vezes consecutivas o Matriz Skate Pro (2012 a 2015, além de vencer 

em 2017). 

• PONTOS FRACOS: 

 O atleta não gosta de falar em frente às câmeras. 

• OPORTUNIDADES:  

 Lançamento do vídeo do time Matriz incentivando novos praticantes do esporte. 

 Possível participação nas olimpíadas de Tokyo 2020. 

 Inclusão do skate nas olimpíadas. 

 Crescimento do esporte. 

• AMEAÇAS: 

 Alto índice de concorrentes da modalidade. 

 Depender do clima para treinar em pistas abertas. 

5 Forças de Porter 

• RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES 

É considerada alta por conta do grande número de atletas dessa modalidade. 

 

• AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS 

É considerada alta pois existem muitos concorrentes que se encontram no mesmo nível 

que o atleta nessa modalidade.  

• AMEAÇA DE NOVOS ENTRANTES 

É considerada baixa pois no nível profissional de skate de rua existem poucos atletas 

entrantes por conta da dificuldade da modalidade.  

• PODER DE BARGANHA DOS FORNECEDORES 
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É considerado alto pois tudo o que o atleta utiliza para a prática da modalidade (skate, 

roupas, calçados etc) é fornecido pela loja Matriz e por conta disso, é uma relação praticamente 

exclusiva.  

• PODER DE BARGANHA DOS CONSUMIDORES 

É considerado alto pois existem muitos atletas da modalidade no mesmo nível de 

dificuldade que o atleta se encontra, que podem vir a atrair a atenção dos fãs. 

Problema de Marketing  

 Restrição de patrocinadores. 

Problema de Comunicação 

 Divulgação estreita. 

Mix de Marketing por Buyer 

• B2C 

 PRODUTO: Melhorar o treinamento do atleta Luan Oliveira.  

 PREÇO: Atualmente, o preço não se aplica. 

 PRAÇA: Aumentar a participação do atleta em eventos e campeonatos de skate.  

 PROMOÇÃO: Melhorar os meios de divulgação do atleta e criar um canal direto 

com seus fãs e espectadores.  

 PAIXÃO: Grande admiração pelo esporte mesmo não sendo praticante. 

• B2B 

 PRODUTO: Melhorar a performance do atleta. 

 PREÇO: Aumentar o valor do atleta para destaca-lo dos concorrentes. 

 PRAÇA: Aumentar a visibilidade do atleta em eventos e campeonatos de skate, 

pois dessa maneira, irá haver a valorização do mesmo e da marca. 

 PROMOÇÃO: Realizar endosso da marca em suas redes sociais. Dessa maneira, 

o atleta promove a marca enfatizando os benefícios dos produtos dela. 

 PAIXÃO: O foco principal da marca é o skate, com isso, ela sempre está por 

dentro de todo o cenário que envolve o esporte.  

Ações prioritárias 
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• PARA PÚBLICO B2C:  

 Criar um canal no Youtube para aproximar o atleta de seus admiradores.  

 Aumentar a participação do atleta em eventos e campeonatos de skate.  

• PARA O PÚBLICO B2B: 

 Criar uma linha de produtos de skate da marca em homenagem ao atleta. 

 Aumentar a participação em eventos e campeonatos de skate, aumentando a visibilidade 

do atleta e da marca que o patrocina. 

 Criar eventos realizados pela marca Matriz Skate Shop. 

 

Referência  

FONTES, Carol. Das Favelas de Porto Alegre ao mundo, Luan transforma obstáculos em arte. 

2017 Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/radicais/skate/noticia/2017/02/das-

favelas-de-porto-alegre-ao-mundo-luan-transforma-obstaculos-em-arte.html>. Acesso em: 10 

de Maio de 2018. 
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING DA EMPRESA ESTRELA BRINQUEDOS 
Alunos: Carolina Locoselli, Gabrielle Seles, Hugo Lós e Isabella Trindade. 

 

Orientadora: Professora Ms. Angelina Sinato, Mestre em Comunicação e 

Práticas de Consumo pelo Programa de Pós Graduação da ESPM-SP. 

 

RESUMO 

O objetivo do presente Paper é apresentar os resultados do estudo que realizamos 

ao longo do semestre para a viabilização de um possível Planejamento de Marketing para 

a Estrela Brinquedos, através do problema de marketing encontrado. Para tanto, 

utilizamos o Planejamento Estratégico de Marketing que visa analisar o macroambiente, 

microambiente e ambiente interno. Elucidamos os aspectos com maior relevância, e de 

forma factível apresentamos possíveis soluções para a falta de tecnologia e perda anual 

de Market Share da marca. Isto ocorre devido falta de investimento e má estrutura na 

comunicação, no setor de Pesquisa, Inovação e Tecnologia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estrela Brinquedos; Mercado de Brinquedos; 

Planejamento Estratégico de Marketing; Gerações; Tecnologia e Inovação.  

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

Em decorrência dos rápidos avanços tecnológicos presentes no mundo 

globalizado, nota-se que todos os setores estão sendo constantemente afetados. Com 

isso, cabe as empresas evoluírem e se readaptarem ao mercado no qual estão inseridas. 

Especialmente o mercado de brinquedos, que além de acompanhar grandes inovações 

tecnológicas, também enfrenta diversos desafios, tais como: fatores políticos, 

socioculturais e o alto nível de concorrência. 

É neste cenário que está inserida a Estrela Brinquedos. Com uma fatia de 3,6% 

do mercado, classificada como a quinta maior marca de brinquedos da América Latina 
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segundo a Euromonitor.57 Perdendo para a grande norte americana Mattel, que lidera 

com quase 20% do Market Share, seguindo por Hasbro, Candide e Grow (5% a 4%). 

De acordo com análise, observamos diversos problemas enfrentados pela Estrela 

Brinquedos, tais como: o alto nível da concorrência e ameaças de produtos substitutos, 

como celulares e tabletes, cada vez mais utilizados por crianças. Foram analisados então, 

alguns pilares para a execução do trabalho: a falta de investimento tecnológico e uma 

má estrutura de comunicação. Com isso, o planejamento de Marketing mostrou-se uma 

ferramenta indispensável para o crescimento da marca em todos os aspectos.  

 

 

 

Desenvolvimento 

Analisando todas as vertentes do macroambiente do setor de brinquedos, 

percebe-se que o fator tecnológico é o que possui maior impacto. Há uma corrida para 

que as empresas estejam sempre acompanhando essa rápida evolução tecnológica em 

insumos, produtos e técnicas. Todo esse avanço deve ser feito e utilizado de forma 

cautelosa, uma vez que impacta em diversos pontos do mercado, inclusive no 

consumidor que absorve todas as novidades e muitas vezes acaba modificando sua raiz 

sociocultural, hábitos, consumos e estilo de vida.  

Outro fator que se destaca no macroambiente é a queda da taxa de natalidade no 

Brasil. Esse fato acarretará uma tendência de a população ser maioria idosa daqui há 

alguns anos, apontando para um novo estilo de vida e de consumo, que necessitará de 

um mercado que supra suas necessidades e desejos. 

A economia aponta crescimento para o setor, apesar das altas cargas tributárias e 

do cenário de crise do país. Com isso, pode-se considerar a sazonalidade do setor de 

brinquedos, que é um fator que impacta diretamente nas vendas. Grande parte das vendas 

costumam ser em épocas mais próximas ao Natal e Dia das Crianças. 

No ambiente político-legal a questão da proibição da publicidade infantil ganha 

destaque, pois algumas empresas insistem em direcionar a sua comunicação ao público 

infantil e utilizam a internet como forma de divulgação para chegar até as crianças. No 

Brasil essa regulamentação ainda não é eficaz, apesar da existência de projetos de lei 

                                                           
57 Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/valor-econ%C3%B4mico/20150917/281938836705380> 

Acesso em: 08 de maio de 2018. 
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contra a publicidade infantil. Ultimamente, as crianças estão mais envolvidas 

tecnologicamente, utilizando dispositivos próprios ou dos pais, o que faz com que 

estejam mais expostas para a publicidade.  

No ambiente interno, o composto de marketing da Estrela é positivo em alguns 

pontos, mas falho em outros. O quesito produto deixa a desejar no gosto das crianças 

devido à falta de inovação e de diferenciais tecnológicos que despertem o real interesse 

delas. O preço é competitivo com o mercado e com uma faixa bastante abrangente para 

todos os bolsos, partindo de brinquedos de baixo custo até os mais caros. A praça é 

trabalhada de forma que a marca esteja presente na maior parte dos varejistas e em todo 

o mercado nacional. A promoção peca pela falta de investimentos em comunicações 

audiovisuais (televisivas e internet) e em materiais no ponto de venda (varejistas). 

Hoje, o principal ponto que distancia a Estrela de seus concorrentes diretos é a 

falta de inovação. Os únicos apontamentos tecnológicos desenvolvidos pela marca foram 

aplicativos para complementar jogos de tabuleiro, alguns chegam ser dispensáveis, ao 

passo de que o aplicativo não faz nada que não seja possível fazer com o próprio jogo. 

Em contrapartida, concorrentes como Mattel não só investem na tecnologia, como tem 

projetos avançados utilizando inteligência artificial em seus brinquedos. 

O Market Share da marca é de apenas 3,6%.58 A baixa participação de mercado 

está diretamente ligada a estagnação da marca no desenvolvimento de produtos em 

relação aos concorrentes, não há acompanhamento das evoluções do setor. Além da falta 

de constância em suas linhas, onde parte considerável de seus produtos é descontinuada 

sem motivo aparente.  

As variáveis macroambientais atingem todas as empresas presentes no mercado, 

observa-se que a Estrela não está conseguindo lidar de forma adequada com essas 

mudanças. 

Ao observar os concorrentes da Estrela Brinquedos através de uma análise dos 

fatores críticos, nota-se que Candide e Hasbro possuem maior capacidade de atrair o 

interesse das crianças com produtos inovadores que chamem a atenção. A Mattel, apesar 

de liderar o mercado de brinquedos, deixa a desejar na questão da segurança, fator de 

extrema importância neste segmento. A marca DTC se sobressai quando comparada a 

Estrela por possuir vasta gama de produtos em seu portfólio, além da ótima qualidade 

empregada em seus brinquedos. 

                                                           
58 Disponível em: <https://www.pressreader.com/brazil/valor-econ%C3%B4mico/20150917/281938836705380> 

Acesso em: 08 de maio de 2018. 
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O fato de a distribuição ser própria da Estrela, e não terceirizada, acaba privando 

a marca de estar presente em mais lugares, pois torna-se caro investir na distribuição de 

todo o Brasil. A terceirização é uma estratégia interessante para a marca, para que a 

distribuição possa ser otimizada, com menor custo e maior eficácia. 

Outra estratégia que necessita de uma reavaliação por parte da empresa é a dos 

fornecedores, há uma alta rotatividade o que prejudica a criação de vínculo.  

A empresa precisa ter uma carteira de fornecedores que garanta um serviço de 

qualidade cumprindo os prazos. A rotatividade gera atrasos, custos mais altos, entre 

outros fatores prejudiciais. 

Foi realizada uma Pesquisa Quantitativa com 170 pais, através de entrevistas por 

inquérito pessoal e via internet, com intuito de compreender mais a fundo a expectativa 

dos pais e o desejo das crianças em relação aos brinquedos. De acordo com os dados 

obtidos, percebe-se que a criança não possui interesse pela marca em si, mas sim pelos 

produtos e personagens que estão em alta no momento. Um fato a ser levado em 

consideração é o da marca possuir uma boa imagem e lembrança perante os 

consumidores, que acreditam que Estrela seja sinônimo de Tradição, Segurança e 

Qualidade. Contudo, os entrevistados consideram a Mattel como marca precursora em 

tecnologia. 

A pesquisa auxiliou na tomada de decisão diante as estratégias definidas pelo 

grupo, além de confirmar hipóteses previamente estabelecidas. E assim, para dar uma 

visão mais panorâmica do mercado no qual a Estrela está inserida, foi realizada a Matriz 

SWOT. Considerou-se então suas fraquezas e forças, assim como suas ameaças e 

oportunidades. 

No ambiente interno, os principais pontos de força da Estrela são a imagem 

positiva perante os pais (geração anterior) e o bom relacionamento com colaboradores e 

consumidores (ótimo suporte pós-compra). As fraquezas são o baixo mindshare em 

crianças, parcerias pouco aproveitadas com produtos licenciados e problemas na área de 

Pesquisa e Desenvolvimento.  

Já no ambiente externo observa-se como oportunidade: a tendência da falta de 

desenvolvimento motor nas crianças, o segmento colecionável – mercado Geek em 

ascensão e o crescimento da terceira idade. As principais ameaças analisadas foram a 

forte presença dos produtos chineses no mercado brasileiro, as altas cargas tributárias 

aplicadas aos brinquedos e o debate atual sobre a questão da regulamentação da 

publicidade infantil. Tendo em vista as variáveis destacadas na SWOT, evidenciou-se a 

grande necessidade da marca tomar medidas para melhorar seu mix de marketing de 
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forma a adequar-se ao novo mercado. A boa imagem que a empresa detém com as 

gerações anteriores somada ao ótimo suporte pós compra mostrou-se um diferencial 

muito forte quando comparada às concorrentes. Já se vislumbravam ações neste 

momento, pois mesmo a marca estando numa situação delicada, ainda é enxergada de 

um ângulo positivo. As oportunidades identificadas no ambiente externo apontavam para 

certos tipos de cenários que viriam a se tornar tendência. Aliar as tendências do mercado 

de forma a direcionar investimentos nos pontos onde a empresa peca traria ótimos 

resultados e lucratividade, aproveitando tendências e reunindo esforços para minimizar 

fraquezas. 

Para uma melhor visão da participação de mercado da empresa Estrela 

Brinquedos perante a líder de mercado Mattel, foi realizada a Matriz BGC que apontou 

a marca no quadrante “Abacaxi”. Com isso, foi possível notar que o mercado de 

brinquedos é relativamente promissor, uma vez que vem apresentando um crescimento 

pequeno, porém estável durante os últimos anos. O problema não é o mercado, mas sim 

a Estrela que vem passando por tempos difíceis, pois apresenta perda de participação ao 

longo dos anos. 

Utilizamos também a Matriz Ansoff, um modelo de matriz utilizado para 

determinar oportunidades de crescimento de unidades de negócio de uma organização. 

Tendo em mente todas as análises feitas até então, foi projetada a necessidade de 

desenvolvimento de novos produtos para o mesmo mercado. Os novos produtos 

precisam ser inovadores e tecnológicos, para acompanhar competitivamente o mercado.  

Por meio da análise das 5 Forças de Porter, evidenciou-se que a ameaça de novos 

entrantes é pequena, porém produtos substitutos significam grande ameaça no momento. 

O poder de barganha dos compradores é considerado médio, visto que a estrela tem 

relacionamento de longo prazo com suas revendas e desenvolve ações de marketing 

conjuntamente com elas. Este tipo de relação indica que a estrela consegue acordos que 

visam o benefício dos dois lados, assim limitando o poder de barganha das revendas. O 

poder de barganha dos fornecedores é baixo, pois a estrela utiliza matérias primas 

simples e fáceis de obter para a confecção de seus produtos, isso quando se trata de 

matéria prima tangível.  

A ameaça de produtos ou serviços substitutos é alta. Atualmente o mercado de 

brinquedos compete com smartphones, tablets e outros meios digitais, fato que enfatiza 

ainda mais a necessidade de empresas de brinquedos empregarem tecnologia em seus 

produtos. Outro fator é que certos jogos não são factíveis fora do mundo digital, e 

recursos como jogos on-line, interatividade e personalização são muito atrativos aos 
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consumidores. A rivalidade entre os concorrentes existentes é linear, e neste momento 

de transição, a grande concorrência vêm de players que não são fabricantes de jogos e 

brinquedos (canibalização do setor de brinquedos por aparelhos digitais, smartphones e 

vídeo games). 

Após a realização de todas as análises apontadas, identificou-se que a marca vem 

perdendo participação de mercado por não o acompanhar em tendências e inovações. 

Projetou-se a necessidade de desenvolver novos produtos para serem competitivos o 

suficiente.  

As ameaças que de fato são impactantes nesse mercado são as de produtos 

substitutos, como produtos de tecnologia que oferecem o mundo digital para a criança 

competindo acirradamente com brinquedos do mercado atual.   

 

 

Conclusão 

Feitas as análises dos diferentes fatores e das matrizes selecionadas, definiu-se o 

objetivo de aumentar em 4,1% o Market Share da empresa de forma a acompanhar o 

crescimento do setor. Esse número foi definido baseando-se no crescimento do mercado 

de brinquedos, que é de 6,2%. As estratégias traçadas basearam-se no Mix de Marketing 

da empresa: 

Os produtos serão mais atrativos, modernos e tecnológicos visando conquistar 

as crianças e ganhar mais espaço no mercado frente aos concorrentes. Para isso, será 

realizada uma revisão de portfólio e de parcerias com fornecedores, busca por insumos 

mais tecnológicos através de parceiros chineses, e finalmente o lançamento da linha 

“Estrela Tech”. O brinquedo central da linha será o robô Artur, que foi lançado na década 

de 80 mas volta repaginado e tecnológico para as crianças.  

O preço será mantido, mas a experiência de compra será aprimorada para que 

seja mais atrativa e proveitosa para o consumidor, buscando a fidelização. Cupons de 

desconto serão gerados mediante compras acima de R$100,00 afim de que o cliente 

compre novamente e una a experiência de compra da loja e do e-commerce através do 

cupom de desconto.  

Na praça a distribuição será terceirizada em ao menos 5 estados estratégicos, 

visando a diminuição dos custos e mais agilidade no transporte, mantendo em São Paulo 

a distribuição própria, visando o aproveitamento da estrutura já existente e uma maior 

agilidade regional.  

 A promoção será intensificada afim de aumentar a lembrança de marca nas 

crianças, além de um novo posicionamento mais moderno, tornando a marca mais 
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competitiva e buscando a aproximação de pais e filhos através da tecnologia. Uma maior 

exploração de recursos audiovisuais em suas comunicações despertaria o interesse das 

crianças pelos brinquedos da marca, visto que a mesma deixa a desejar nesse ponto. 

Considerando que a empresa é deficitária em ações e comunicações no PDV, foi 

proposto a intensificação destes para afirmar a forte presença da marca no mercado.  

A união de todos esses pontos alavancaria a marca e a tornaria competitivamente 

interessante novamente frente aos seus concorrentes, visto que, no passado, a empresa 

era referência no setor. Com ações focadas em agregar a força da tecnologia em conjunto 

com a tradicionalidade da marca, unem-se os interesses das gerações. Aproveitando 

ainda a confiança dos pais que já foram conquistados no passado, de forma a gerar mais 

credibilidade à marca e aos seus produtos. 
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RESUMO 

 
O trabalho a seguir pretende analisar algumas políticas públicas e leis criadas no Brasil que 

visam o combate ao racismo e buscam formas de reparar socialmente as mazelas herdadas do 

período escravocrata. Um dos principais pilares que estruturam a discussão aqui proposta é a lei 

das cotas raciais nas universidades instaurada em 2014. Pretende-se lançar um olhar sobre os 

acertos e avanços proporcionados pela medida, tecendo breves considerações sobre sua 

importância na vida de jovens estudantes. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: racismo; política; cotas; negros; leis. 

 

 

Introdução 

Existe uma dívida histórica no Brasil com todos os cidadãos negros como resquício da 

escravidão que dominou a nação por 300 anos. Por isso, se fazem necessárias políticas públicas 

de reparação e enfrentamento do racismo para combater os três séculos de violação de direitos 

que culminaram na extrema exclusão social de negros nos dias de hoje. 

A população negra representa mais da metade dos brasileiros, ou 53%, de acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2014, realizada pelo IBGE. Entretanto, pautas 

como o genocídio de jovens negros nas periferias são assuntos pouco discutido. Casos como os 

dos jovens mortos pela PM do Rio de Janeiro em 2015, quando 111 tiros foram disparados 

contra o carro que dirigiam, exemplificam como o alvo da criminalidade tem cor.  

Segundo dados do Atlas da Violência de 2017, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os jovens são as principais 

vítimas de assassinatos no Brasil: mais de 92% dos homicídios são referentes a essa parcela da 

população. O relatório também aponta que a cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 delas 

são negras, sendo que essa população está 23,5% mais suscetível à morte em relação a outras 

raças, já subtraindo o efeito da idade, escolaridade, gênero, estado civil e lugar de residência. 

Nesse sentido, políticas públicas foram criadas para buscar soluções aos problemas da 

comunidade negra - a seguir, são apresentados exemplos e resultados de algumas ações já 

desenvolvidas pelo Estado.  

Políticas e leis 
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Em 2010 foi sancionada a lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial e da Intolerância 

Religiosa, prevendo a discriminação racial como crime inafiançável. Dois anos depois, nasceu 

o Plano Juventude Viva, projeto do Governo Federal através da Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que tem como objetivo prevenir e combater o racismo 

e a violência contra jovens negros.  

Contudo, ainda é um obstáculo para aqueles que são vítimas de racismo provar o acontecido. 

Por exemplo, se um candidato negro a uma vaga de emprego for preterido em relação a outro, a 

empresa pode alegar que o outro candidato é mais qualificado. Ou seja, apesar do Estatuto estar 

em vigor e ser um grande avanço, definir perante a lei as situações de discriminação no Brasil é 

um passo muito mais complexo. 

Da mesma forma as mulheres negras também reivindicam políticas públicas mais específicas e 

eficazes. Negar a importância do feminismo negro nas pautas de discussão é negligenciar o 

crescimento de 54% na taxa de homicídios de mulheres negras em 10 anos (de 2003 a 2013), 

segundo o Mapa da Violência de 2015, enquanto que o número de mulheres brancas 

assassinadas caiu 10% no mesmo período. 

O movimento feminista negro cobra maior amplitude no horário de atendimento da delegacia 

da mulher, e ressalta que os projetos de lei são importantes e precisam ser acompanhados de 

políticas de conscientização. Apesar de contar com a Lei a Maria da Penha (Lei 11.340/06) e a 

Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15), as principais no combate à violência contra mulher no 

Brasil, o aumento do número de mulheres negras assassinadas revela que até essas leis têm 

limites: acabam atingindo mulheres com certos privilégios sociais. É preciso que esses projetos 

cheguem a todas as camadas sociais, principalmente as periféricas. 

A questão das cotas no Brasil 

As primeiras ações afirmativas surgiram em meados da década de 1960, nos Estados Unidos, 

com o objetivo de promover a igualdade social entre negros e brancos. Na época, o então 

presidente americano, John Kennedy, validou ações que visavam diminuir a desigualdade entre 

classes sociais. No Brasil é possível dizer que a primeira reserva de vagas para um grupo 

específico foi na Constituição de 1988, ao estabelecer que pessoas com deficiência física teriam 

acesso a vagas em concursos públicos. De acordo com o parágrafo oitavo do artigo 37 da 

constituição brasileira: “A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as 

pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão”. 



1152 

 

O sistema de cotas se enquadra perfeitamente no conceito de ação afirmativa, segundo Jayme 

Benvenuto Lima Junior, em seu livro “Direitos humanos - econômicos, sociais e culturais”: 

As ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou 

determinadas pelo Estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo 

de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade 

de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas 

pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam combater 

os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. 

(LIMA JÚNIOR, 2001, p.138). 

Tal ação teve início no Brasil nos anos 2000, através da aprovação da lei estadual nº 3.524, de 

28 de dezembro de 2000, garantindo 50% das vagas nas universidades estaduais cariocas para 

estudantes das redes públicas de ensino. O sistema foi colocado em prática pela primeira vez 

pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (URRJ).  

O sistema de cotas no âmbito racial foi aplicado pela primeira vez no vestibular de 2004 da 

Universidade de Brasília (UnB). Desde então, o número de negros na instituição só vem 

aumentando: nos últimos 15 anos, 47 mil estudantes entraram nos cursos de graduação e pós-

graduação pelo sistema de cotas. Em 2012, passados mais de 10 anos da primeira utilização do 

sistema, 36 universidades federais já aderiam a algum tipo de cota no seu processo seletivo.  

Foi também em 2012 que a medida ganhou mais força, com a aprovação da lei nº 12.711, do 

mês de agosto, popularizada como a “Lei das Cotas”. A ação determina que 50% das vagas em 

universidades sejam reservadas para alunos que cursaram o ensino médio em rede pública, 

incluindo um percentual para negros, indígenas e pardos. A importância dessa medida se revela 

quando se pensa que mais da metade dos brasileiros se autodeclararam negros, pardos ou 

indígenas no último censo do IBGE (2010), sendo o Brasil o segundo país com a maior 

população negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. 

Mas por que as cotas raciais são necessárias nas universidades brasileiras? Em um país no qual 

a maioria das pessoas é negra, há pouco ou nenhum negro nesse espaço de formação 

profissional. Mas essas cotas duram para sempre? Em teoria, não. Projetos sociais não atuam 

por tempo indeterminado e se elas durassem, só serviriam para reforçar o discurso de que a cor 

da pele te diferencia em algum aspecto, por isso, quando o problema de proporção estiver 

resolvido essas cotas devem desaparecer. 

O Brasil depois das cotas  

Em 2018 a Lei 12.711, que assegura as cotas sociorraciais completou 6 anos. Em 2015 uma 

estimativa da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (Seppir) mostrou que 
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até aquele ano 150 mil estudantes negros haviam ingressado em universidades federais através 

da implementação dessa política. Em 1997, o percentual de jovens negros (18 a 24 anos) que 

haviam ingressado ou terminado a graduação era de apenas 1,8%.  

A meta estipulada pelo governo era que 50% das vagas de todos os cursos das universidades 

federais fossem destinadas a cotistas sociorraciais. Em 2015, 40% dessas vagas já haviam sido 

preenchidas. Além das vagas em universidades públicas, as cotas também foram destinadas a 

instituições particulares através de ações afirmativas raciais no ProUni e FIES. Dados do MEC 

indicam que 52% dos bolsistas do ProUni são negros, assim como 50% dos que fizeram o 

financiamento estudantil FIES.  

Durante o período de votação das leis que asseguram cotas sociorraciais, muitas pessoas 

opinavam contra sua implementação pois alegavam que o nível das universidades poderia cair 

em questão de qualidade. No entanto, a pesquisa de 2015 revelou que o nível de excelência das 

universidades só aumentou. A ex-ministra Nilma Lino Gomes, afirmou para o portal do Governo 

Federal, que os estudantes cotistas apresentavam menor índice de desistência, além de serem 

destaque no quesito de notas. Segundo ela, a política de ações afirmativa contribui para maior 

diversidade no ambiente acadêmico.  

A política de ação de cotas colabora para a ampliação da diversidade racial no espaço 

universitário. Em 2003, 41,47% da população brasileira se autodeclarava parda mas apenas 28% 

dos estudantes de universidades federais eram pardos, conta 59,4% dos estudantes brancos.  

Em 2014, já com implementação da política de cotas, o número de estudantes pardos na 

graduação praticamente dobrou, indo de 469.848 para 939.604. Considerando a população 

negra, o crescimento foi ainda maior, de 160.527 para 446.928 – um aumento de 178%. Os 

dados são da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes) e nos ajudam a compreender como a implementação de um sistema de reparação das 

desigualdades sociais pode transformar o cenário acadêmico.  

Considerações finais 

 Os resultados obtidos após a implementação das políticas afirmativas sociorraciais são 

positivos, e vem contribuindo para a inclusão de negros na universidade. Mas os números 

apresentados hoje ainda estão longe do ideal, e não refletem a potencialidade total dessa 

população no país. Mais medidas precisam ser tomadas para que o abismo entre brancos e 

negros, no que tange ao aspecto da educação, seja superado.  
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 Estudos que tomam como base lugares onde as ações afirmativas existem a mais tempo, 

como nos Estados Unidos, podem servir de exemplo para que o Brasil trilhe o mesmo caminho 

por espaços mais democráticos racialmente. Foi através de medidas criadas para dar aos afro-

americanos a possibilidade de mudar seu cenário social que mais estudantes conseguiram 

ingressar no ensino superior e se formar nas mais diversas profissões, aumentando também o 

número de representação de negros no Congresso Nacional americano.  

Faz-se imprescindível que a sociedade brasileira enxergue seu papel na perpetuação da 

discriminação e lute para compensar as desvantagens históricas causadas pela escravidão e pelo 

racismo, especialmente se pensarmos em como o racismo ainda ocorre de forma velada no país. 

A Lei das Cotas é um caminho, mas não deve ser o único. Precisamos rever o nosso próprio 

racismo e incapacidade de dialogar a respeito para conseguir avanços concretos efetivos no 

debate. 
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Resumo 

O jornalismo comunitário é, por definição, um espaço comunicativo em que as comunidades de 

determinados locais apresentam e discutem assuntos de seu interesse. Mas o jornalismo de bairro nem 

sempre se encaixa nessa categoria, pois nem sempre conta com participação da população local, e não 

raro atende aos interesses de comerciantes e empresários, por meio da veiculação de anúncios e conteúdo 

patrocinado.  A era digital facilitou o acesso das pessoas à criação de conteúdo e surgiram muitos portais 

e sites. É o caso do “Viva Tatuapé”, portal que analisamos. Este trabalho tem como base uma pesquisa 

preliminar de iniciação científica e consiste em uma investigação sobre o fenômeno do jornalismo de 

bairro a partir do objeto indicado. 

 

Palavras-chave: jornalismo de bairro; publicidade; anúncio; portal 

 

 

Jornalismo comunitário e jornalismo de bairro 

A mídia tem um papel fundamental na organização da sociedade. Temas como política, 

economia e cotidiano, são abordados em jornais e outros veículos de comunicação. Segundo Juliana 

Colussi Ribeiro (2004, p. 17), “a mídia em geral pode ser considerada participante ativa do processo de 

socialização”, pois os jornais levam assuntos relevantes para a sociedade. No entanto, grandes veículos 

de comunicação não noticiam sobre todas as pequenas cidades, vilas, comunidades ou bairros existentes. 

Por isso, existe o jornalismo comunitário. Viviane Freitas Belizzário explica: 

O jornalismo comunitário torna-se uma possibilidade para a população encontrar 

espaço e discutir assuntos de seu interesse e que nos grandes veículos de comunicação 

não são abordados e, quando o são, o viés não é o mesmo. (2006, p. 7)  

 

As pessoas não só discutem os problemas de sua comunidade, como também se 

socializam ao participar das reuniões de pautas do jornal, já que são os próprios moradores que 

o produzem. No entanto, nem sempre se pode dizer o mesmo quanto aos jornais de bairro, tendo 

em vista seus anúncios e a falta de participação de moradores. Muitas vezes, é “na grande mídia 

que pautas comunitárias se sobressaem”. (Observatório da Imprenssa, 2014, online). Um 

exemplo disso é o caderno Cotidiano do Folha de São Paulo, em que se discute problemas da 

cidade de São Paulo. 

 

 

Publicidade no jornalismo 
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A publicidade sempre esteve presente no jornalismo. Só as assinaturas de um jornal não cobriam 

o seu custo de produção. Para Bruno Navarros Fraga e Everson Umanda Monteiro, da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul: “Jornalismo e publicidade possuem relações históricas, cujas fronteiras 

por muitas vezes se cruzam ao longo dos séculos devido à influência econômica de poder que incide 

sobre a empresa midiática”. (2015, p.1). As empresas patrocinavam as redações em troca de espaço em 

jornais, mas sempre houve uma diferença de linguagem entre o texto jornalístico e o anúncio publicitário. 

Contudo, a chegada da internet fez com que os dois gêneros se mesclassem. Em seu livro, “Sobre 

Ética e Imprensa”, o jornalista Eugênio Bucci explica (2000, p.125): “Com o advento do jornalismo pela 

internet, as fronteiras entre a publicidade e o conteúdo editorial se tornaram mais flexíveis, mais tênues 

e mesmos mais permissivas”. A internet deixa tudo mais rápido. Muitos sites, que parecem oferecer 

informação jornalística, deixam um link no final da matéria. E com um toque o internauta está na loja 

adquirindo o produto ou serviço citado no texto. (Bucci, 2000). A título de exemplo cite-se uma matéria 

de moda em que um leitor é direcionado para uma loja de roupas.  

Esse conceito, de anunciar sutilmente um produto ou serviço, em uma matéria jornalística, é 

chamado publicidade nativa.   Que Fraga e Monteiro definem como: 

O conteúdo patrocinado em forma de material informativo sucinto ou reportagem, 

que segue a linha editorial do veículo na qual está inserido, sem ter como foco a 

descrição de um produto ou serviço para gerar venda, mas informações sobre a 

temática de interesse do anunciante que podem levar indiretamente a tal ação. (2015, 

p. 3) 

 
 

Nesse conceito também se encaixam outros termos que a pesquisadora Paula Ney 

Vasconselos Theotonio pontuaam ao estudar o site Buzzfeed: “Marketing de conteúdo ou 

‘contend marketing’: Qualquer mensagem de marketing que não se encaixa nos formatos 

tradicionais como TV e spots de rádio, anúncios impressos ou banners” (2016, p.21) Muitas 

empresas têm optado por esse tipo de marketing. Anúncios em redes sociais de influenciadores 

digitais, são exemplos disso.  

Outro conceito é o ‘branded content’ ou conteúdo de marca, que segundo as mesma 

pesquisadora é:  

criado para promover produtos ou valores de uma marca; pode tomar uma variedade 

de formatos, nem todos tecnicamente nativos. Conteúdo de marca localizado em sites 

ou plataforma de notícias ou artigos de terceiros podem ser considerados publicidade 

nativa, mas se estiver num site da própria empresa, não é ‘nativo’ (2016, p.22) 

 

 

Como exemplo, pode-se dizer um artigo sobre finanças, patrocinado por um banco, 

seria publicidade nativa. Caso esse mesmo artigo estivesse no site do próprio banco, já não seria, 

contudo, em ambos os casos seria’ brandend content’. 
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Porém, não são só grandes redações como o Buzzfeed que se utilizam dessa estratégia. 

O fácil acesso à tecnologia da era atual fez com que muitas pessoas criassem seus blogs e 

páginas, muitas vezes com conteúdo patrocinado. Para Fraga e Monteiro: 

 

A consolidação das mídias digitais evidencia a hibridização dos gêneros informativos 

ao criar condições para o surgimento de múltiplos canais de comunicação, parte deles 

atualizados por profissionais sem formação acadêmica na área que foram criados 

basicamente com o intuito de emitir opiniões, fornece dicas e interagir com outros 

usuários. (2015, p. 2) 

 

Se por um lado isso representa a pluralidade e o acesso a informação, por outro isso faz 

com que esses sites, que muitas vezes não são produzidos por um jornalista nem por um 

publicitário, lucrem com marketing de conteúdo e conteúdo de marca. 

 

Um pouco sobre o Tatuapé 

É importante entender a história do Tatuapé para que se possa fazer uma melhor 

compreensão do portal Viva Tatuapé. O bairro que está localizado na Zona Leste da cidade de 

São Paulo já passou por diversas mudanças. Apesar de ter começado em 1560, por Brás Cuba 

quando subiu a serra do mar em busca de ouro, foi só no final do século XIX que a região 

começou a se desenvolver: “O italiano Benedito Marengo instalou uma grande chácara naquelas 

terras, que já eram eminentemente agrícolas, dando início ao cultivo de uva, iniciativa muito 

bem-sucedida, o que impulsionou a economia da região” (Prefeitura Municipal, 2006, online).  

Já no inicio do século XX, o local passou ser operário. Os pesquisadores Airton José 

Cavenaghi e Flávia de Almeida Calabrez em artigo sobre hospitalidade urbana apresentado à 

instituição Anhembi Morumbi explicam: 

A partir da década de 20, com o início da migração de fábricas para a região, 

começaram a se constituir as vilas de operários. O Tatuapé entre as décadas de 30 a 

70 foi um bairro operário, cuja população era constituída de trabalhadores braçais. 

Nesse período, a infraestrutura do bairro foi sendo implantada em virtude do 

movimento fabril. (2017, p. 8) 

 

 Nesse período, muitas fábricas se instalaram na cidade de São Paulo. Era necessário, uma certa 

infraestrutura, como transporte e moradia para os trabalhadores. Não foi diferente com o Tatuapé. 

Entretanto, tal infraestrutura ainda era insuficiente. Com as fábricas ao norte, e as chácaras ao sul “o 

Tatuapé em 1940, possuía uma infraestrutura precária com um pequeno comércio ao redor da linha do 

bonde, único transporte que havia na região”. (2017, p.8) Em meados do século XX, apesar do bairro 

não ser mais agrícola, não tinha a estrutura de um bairro central e seus moradores eram, em sua maioria, 

operários. 
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 Esse quadro começou a mudar na década de 70, com a migração das indústrias para o interior de 

São Paulo. O Tatuapé tornou-se, então, um lugar repleto de galpões vazios, que posteriormente tornaram-

se prédios. Esses prédios atraíram novos moradores. Para atender a nova demanda, cria-se uma 

infraestrutura, antes inexistente, com transporte, restaurantes e lojas (Calabrez; Cavenaghi, 2017). Por 

causa disso, na década de 1990, houve uma intensificação da especulação imobiliária no bairro. 

 Nos dias de hoje, segundo Cláudio Marques em matéria publicada pelo Estadão, o bairro é 

dividido em três regiões: “o Jardim Anália Franco, que atende um público mais exigente e que concentra 

produtos de maior valor” (2014, online). “Outra é o Tatuapé nas proximidades da Praça Silvio Romero, 

onde é possível encontrar preços mais atraentes”. (Marques, 2014, online). É o local onde mais se 

encontra restaurantes e bares. A última região, perto do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé e do Parque 

Piqueri está atraindo lançamentos e “passa por um processo de verticalização. Ainda há muitas casas, 

dando esse sentido de bairro e vizinhança”. (Marques, 2014, online). O bairro hoje possuí duas estações 

de metrô, Tatuapé e Carrão, três shoppings, diversas escolas particulares e públicas, pets, restaurantes, 

faculdades, parques, entre outros.  

  

Considerações 

Como visto anteriormente, a publicidade está presente no jornalismo há muito tempo. Ela 

também acontece muito no jornalismo de bairro. Sempre houve uma diferença entre a linguagem 

publicitária e a jornalística. Com a era digital, muitas pessoas estão se tornando criadoras de 

conteúdo e fazendo seus próprios blogs, com o patrocínio de empresas. Elas fazem matéria com 

tom informativo, porém divulgam um produto ou serviço em seus textos. Isso também pode 

acontecer com o jornalismo de bairro e é o que este trabalho pretende estudar.  
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RESUMO 

A Assessoria de Comunicação visa auxiliar determinado cliente a obter resultados positivos em 

sua carreira, sendo ela relacionada a qualquer um dos diversos cenários possíveis dentro do 

contexto atual. No caso de Marcela Bueno, ex participante do The Voice Brasil, a assessoria 

visou desvincular sua carreira aos Realities Shows e abrir novas possibilidades de trabalho no 

cenário da música Pop brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: assessoria; comunicação; música; mercado; análise.  

 

INTRODUÇÃO:  

A cantora Marcela Bueno começou a sua carreira na música aos sete anos de idade, quando 

começou a fazer aulas de violão e descobriu o seu talento e amor não só pela música, mas 

também pelo canto. Desde então, investiu em sua carreira participando de Realities Shows como 

Estúdio Acesso da MTV, The Voice Brasil da Rede Globo e X Factor Brasil exibido pela Rede 

Bandeirantes, onde conseguiu, em alguns deles ser finalista e até mesmo vencedora. O gosto da 

fama, no entanto, foi diminuindo gradativamente: Após a participação nos programas, Marcela 

perdeu audiência e tornou-se pouco conhecida entre o público que, há pouco, costumava 

acompanhar mais seu trabalho. 

Hoje, cursando Canto Lírico, na cidade de São Paulo, a cantora jundiaiense visa desvincular sua 

imagem da participação de Realities e, com isso, abrir um novo espaço para si no mercado, 

podendo trabalhar com as suas músicas de autoria própria e conquistar o público teen brasileiro. 

No entanto, para isso será necessário um trabalho de inteligência e competitividade, uma vez 

que o cenário da música pop teen brasileira é concorrido e possui grandes nomes já 

reconhecidos, como Anitta, Karol Conká, entre outros.  

DESENVOLVIMENTO 

mailto:ailinbrenda@hotmail.com
mailto:mathsamp98@hotmail.com
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Para que Marcela obtenha seu espaço na mídia novamente, um levantamento acerca da imagem 

desta e do mercado em que está envolvida foi realizado, começando pelas redes sociais e meio 

que a própria cantora utiliza. Foi observado, em suas redes sociais, que o número de seguidores 

desde a sua participação nos últimos Realities foi brutalmente reduzido. Através dos posts e 

interações da cantora, observamos também que a sua maneira de conversar com os fãs e 

simpatizantes havia se tornado fria e inconstante, fazendo com que seus perfis se tornassem mais 

ligados a vida pessoal do que a carreira em si.  

Buscando a respeito das matérias que envolveram a cantora ao longo das suas aparições da 

mídia, notamos que seu nome estava fortemente vinculado ao de Sam Alves, outro participante 

do Reality Show TVB, responsável, ao lado de Marcela, por realizar um dos coveres em dueto 

de maior sucesso: ‘A Thousand Years’, com direito a elogios da autora, Christina Perri. Esse 

vínculo de imagem, no entanto, comprometia a imagem de Marcela, pois a prendia fortemente 

ao reality e limitava suas possibilidades de expandir sua carreira para as suas músicas de autoria 

própria. Com o Clipping realizado pela Assessoria, também conseguimos perceber que a 

imagem da Marcela estava cem por cento ligada aos Realities. A pesquisa acerca do mercado 

da música também permitiu notarmos grandes nomes da música brasileira que, por sua vez, 

ocupavam o espaço que a cantora desejava. Algumas oportunidades foram mapeadas e, com 

isso, estratégias foram traçadas no plano seguinte. 

O plano de Media Training foi pensando para preparar a cantora a se esquivar das ligações com 

Realities e com o ex-participante Sam Alves, visando sua carreira atual e voltada para as musicas 

de autoria própria. Como plano de ação, também traçamos atividades para a cantora realizar ao 

longo da sua jornada, visando torná-la alvo para a mídia espontânea através de ações sociais, 

posicionamentos nas redes sociais e campanhas e promoções para os fãs e simpatizantes da 

cantora. Além disso, os shows mais frequentes e os lançamentos de músicas autorais sem 

intervalos muito longos foram pensadas para alavancar sua carreira. 

 

CONCLUSÃO 

É importante, portanto, o cuidado em se comunicar constantemente com seus seguidores, 

especialmente pelas mídias sociais. E é papel da assessoria de imprensa determinar a 

linguagem e o momento adequados, fazendo com que a interação com os fãs seja uma aliada 

na ascensão de sua carreira musical.  Dessa forma, é possível manter a atenção do público já 

conquistado, e proporcionar conteúdo relevante para aderir a novos seguidores. 

Além disso, apesar de ter sido o estopim para alavancar o começo de sua carreira, o 

afastamento dos reality-shows no atual contexto que se encontra se torna primordial, para que 



1163 

 

consiga dar início à construção de uma imagem sólida como cantora. O trabalho em músicas 

novas e autorais, assim como participações em shows e apresentações auxiliam nesse 

processo. 

A realização do Clipping e do mapeamento de imagem proporcionou identificar tais fraquezas 

e forças, além de ameaças e oportunidades. Permitiu também mensurar o feedback do público, 

e as possibilidades que poderia investir no cenário da música. 

Sendo assim, foi fundamental a realização de um minucioso trabalho da assessoria de 

imprensa, desde o estudo do mercado, das mídias e de imagem, até o apontamento de 

estratégias para ampliar as viabilidades da cantora em retomar a aderência do público e se 

manter em alta no mercado musical brasileiro. 
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TODOS OS LADOS DA GREVE DOS CAMINHONEIROS. 
Aluna: Larissa de Santis Guiguer E-mail: larissasguiguer@gmail.com 

Orientador: Fernando Pereira 

Objetivo: Observar os diferentes pontos de vista, e analisar as diferentes fases que a greve dos 

caminhoneiros passou, em base das fotografias que registraram todos esses momentos. 

Greve; Caminhões; Polícia; Brasil. 

A greve dos caminhoneiros, popularmente conhecida como Crise do Diesel, que começou dia 

21 de maio de 2018, foi a paralisação que se iniciou pelos caminhoneiros autônomos 

manifestando-se contra reajustes de preço frequentes no preço do diesel, valores altíssimos de 

pedágio, baixo valor de frete, entre outras exigências. 

Os caminhões bloquearam as rodovias parando todo o transporte de mercadorias no país o que 

causou crise em diversos setores da economia, com indisponibilidade de alimentos e remédios 

além de aumentos abusivos dos preços da gasolina e do etanol devido a sua escassez no 

período da greve. Além disso, a frota de ônibus circulando nas principais cidades do país foi 

reduzida, vários voos foram cancelados, aves e suínos foram mortos por falta de ração, entre 

outros muitos prejuízos em que um efeito dominó fez com que o Brasil parasse mostrando a 

força e importância do transporte terrestre para a economia nacional. 

No começo, a manifestação ocorreu de forma pacífica, com os pedidos de mudanças a fim de 

melhorar as condições de trabalho do caminhoneiro. A população, nesta primeira fase da 

greve, em maioria apoiava a causa, por entender que as reivindicações eram justas. Como 

pode se ver nessa foto (Foto número 1), as pessoas pareciam estar em harmonia, com a 

concordância da população em relação às mudanças propostas. O fotógrafo teve a intenção de 

demonstrar essa união das pessoas para um bem maior. O mesmo acontece na foto (Foto 

número 2), em que a intenção foi mostrar o apoio das pessoas ao movimento com faixas 

“Somos todos caminhoneiros”, por exemplo.  As bandeiras do Brasil tentavam construir uma 

imagem de unidade do país apoiando a manifestação, buscando, assim, algo mais digno. Neste 

momento teve início uma vertente política da greve, aproveitando-se da manifestação de uma 

categoria para elevar a voz contra o governo vigente. 

Depois de alguns dias de negociação, o governo começou a ceder em muitos pontos, para que 

o país voltasse à sua normalidade, de forma que o movimento ganhou mais força. A segunda 

fase da greve veio neste momento, no qual os caminhoneiros viram a sua importância e o 

impacto que tinham e estavam causando ao país; é o que mostra a foto número 3, na qual a 

rodovia está interditada pelos grevistas; neste momento tinham a atenção do país inteiro e 

assim começaram a abusar nas suas exigências, o que transformou totalmente a greve em uma 

guerra política e de interesses. Cenas de manifestações pedindo a saída do presidente, a volta 

da ditadura militar, entre outras coisas passaram a ser comuns. O foco saiu apenas das 

reivindicações e passou a ser o governo, a foto número 4 retrata esta situação e nos passa uma 

visão de conflito político, o objetivo era nos levar à reflexão e questionamento sobre a 

situação, uma maneira de tentar arrumar a confusão que a greve passou a virar. Foi neste 

momento que a força armada começou a interferir já que a greve se transformou em tumulto; 

foram relatados conflitos corporais, bloqueios de caminhões que objetivavam sair da greve e 

eram impedidos, caminhões de combustível também eram impedidos de chegar aos postos e a 

população se viu refém da situação. Com toda esta violência, militares armados começaram a 

escoltar caminhões para efetuar o abastecimento dos bens de consumo, a imagem número 5 

mostra tudo isso, com o uso de armamento pesado, tendo até a intenção de mostrar o controle 

do governo da situação mostrando à população a gravidade e seriedade do problema.  
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A sociedade começou a ficar esgotada da escassez de tantos produtos ocorrida durante a longa 

duração da greve, os postos com filas enormes, e as disputas para conseguir os escassos bens 

de consumo. A foto número 6 ilustra o desgaste da população, ressaltando a angústia e 

depressão da mulher ao volante nas longas filas de espera pela procura de combustível. Neste 

momento a greve era um fardo, as pessoas não sentiam que a greve era algo justo, não se 

sentiam representadas, e tudo se tornou estressante e exaustivo. A foto 7 objetiva demonstrar 

exatamente este sentimento ao leitor, o sofrimento da população, as linhas horizontais todas 

centralizadas no posto mostrando o foco do problema, representando que tudo isto precisava 

ter um fim, para tudo voltar a normalidade. 

No décimo primeiro dia de greve, a polícia conseguiu evitar a violência, as filas dos postos 

começaram diminuir já que policiais totalmente armados, como na foto 8, impunham o poder 

contra o movimento e facilitavam a chegada dos caminhões. Além disso, mais um acordo do 

governo com os caminhoneiros ocorreu e tudo voltou à normalidade.  

A greve dos caminhoneiros foi um marco no ano de 2018 com impactos que ainda não foram 

sentidos.  

As fotos demonstram a evolução do evento jornalístico, iniciando por um momento de apoio 

da população e finalizando com ação das forças armadas.  

Assim fica a pergunta: Os momentos diferentes ilustrados nas fotos realmente foram fruto do 

sentimento geral da população ou a população poderia ter sido levada aos sentimentos na 

medida que as fotos e fatos ocorriam? Fica aqui o desafio para um jornalismo imparcial que 

tenha a verdade acima de tudo.   

            

 

Foto número 1.                                                                Foto número 2. 



1166 

 

           

 

Foto número 3.                                                                Foto número 4. 

 

          

 

Foto número 5.                                                               Foto número 6. 
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Foto número 7.                                                                 Foto número 8. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2017, como avaliação parcial da 

disciplina Trade Marketing e Marketing no PDV, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico 

referente à marca: Livraria Saraiva, tendo como principal foco a análise do PDV sobre bases do 

uso de ferramentas estratégicas no Trade Marketing. Para viabilidade desse estudo, foi escolhida 

a loja da Saraiva localizada na Rua Maria Antônia, em frente da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, um ponto bem localizado e frequentado por diversos públicos, levando em conta a 

forma que a empresa aplica as estratégias no PDV, visando atrair o consumidor à compra dos 

produtos e tornando-se uma experiência agradável para eles. Após diagnóstico do PDV, ao final 

do trabalho foram propostas melhorias estratégicas de Marketing no PDV e Brand Sense, tendo 

como base conhecimento adquirido na disciplina.  

PALAVRAS-CHAVE: Saraiva; Experiência, Trade Marketing; Layout. 

 

A MARCA 

 

Fundada em 1914, por Joaquim Inácio da Fonseca Saraiva, no centro da cidade de São Paulo, a 

livraria Saraiva tornou-se referência em experiência de compra e variedade de produtos. Em virtude da 

sua localização, ao lado de uma escola de Direito, o estabelecimento ficou conhecido como uma livraria 

acadêmica. Posteriormente, adotou novas atividades comerciais que perduram até hoje. 

A sua conexão com os avanços do mundo moderno, foram essenciais para seu crescimento no 

mercado. A rede adotou o e-commerce em 1998 e hoje essa ferramenta é responsável por mais de 30% 

da receita da empresa. Atualmente a empresa trabalha com um longo portfólio de produtos, que 

variam entre DVDs, CDs, Livros, artigos de papelaria e, mais recentemente, aparelhos celulares e de 

informática. 

DIAGNÓSTICO DO PDV 
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Ao começar o estudo, identificamos que o PDV da Saraiva não era atrativo e nem chamava atenção 

de quem passava por ele, embora estava localizado em uma área de universitários, seu layout rustico 

não chamava atenção dos consumidores para conhecer a loja, pois logo de entrada seu PDV era 

confuso, escuro e por ter muitas coisas na porta aparentava ser bagunçado, levando em consideração 

que hoje o consumo está ligado a experiência que a loja, produto ou serviço proporciona, nesse quesito 

a Saraiva estava em desvantagem, pois com a sua organização e excesso de produtos na entrada da 

loja, a mesma estava  afastando seus consumidores.  

O layout tem grande influência na percepção do consumidor em relação ao estilo e 

posicionamento de determinada marca. Ao analisar o layout da loja Saraiva, localizada na Rua Maria 

Antônia em São Paulo, identificamos que os livros estão dispostos em padrões que permitem um fluxo 

não direcionado do cliente, causando uma atmosfera descontraída e informal, essa organização é 

conhecida layout livre. 

Os produtos são expostos em três principais categorias, sendo: Educação, Entretenimento e 

Cultura, porém, mesmo com toda essa divisão, não encontramos diferença na ambientação da loja. 

Dentro do layout livre, denominamos esse tipo de organização como estilo boutique. As Livrarias 

Saraiva, principalmente as que estão localizadas em shoppings, possuem vitrines dispostas de modo 

com que o consumidor enxergue o interior da loja mesmo com a exposição de produtos à frente. Ou 

seja, as peças estão expostas, porém, mesmo assim, quem passa em frente consegue enxergar a parte 

interna do estabelecimento. 

A loja sediada na Rua Maria Antônia também segue esse padrão. O consumidor, quando passa em 

frente, consegue ver os produtos que estão dentro do estabelecimento, e isso também se deve a 

grande porta de entrada. Porém, a loja opta por colocar o máximo de produtos possíveis na vitrine, 

tornando o equilíbrio visual assimétrico e, por ser um local onde os consumidores passam rapidamente, 

os mesmos não conseguem distinguir um produto do outro. 

A loja também utiliza uma gôndola em frente à entrada como extensão da vitrine, porém, não se 

percebe uma ideia concreta na exposição dos produtos. 

Expositores 

 Estantes de livros: Todas as estantes estão numa altura mediana, e podem ser alcançadas 

simplesmente esticando um pouco o braço e é possível ler os títulos, mesmo olhando de 

baixo. 

 Disposição de prateleiras e estantes: Algumas estantes estão logo na entrada e outras 

espalhadas de acordo com a categoria, próxima as prateleiras com lançamentos e 

promoções, e apenas algumas próximas a porta para atrair o shopper. 
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 Livros técnicos em algumas prateleiras altas e que só podem ser alcançados com auxílio 

de uma escada. 

 Ilhas de madeira: Com destaques na parte central, na entrada da loja, divididos em 

lançamentos, promoções, mais vendidos, por categoria, etc. Em datas comemorativas 

assim como as estantes, as ilhas que estão mais a frente ganham produtos especiais 

relativos a ocasião. 

 Display de papelaria: A sessão pode ser mais uma área de interesse principalmente no 

período escolar. Distribuído próximos ao caixa, estimula a compra por impulso. 

 Display de Recepção (onde colocam alguns panfletos e a revistinha Saraiva) 

 Display de chão:  de algumas marcas só em ações especificas e são bem raros na Saraiva 

Maria Antônia, o único fixo é o do Harry Potter. 

 Totem personalizado do livro em lançamento: Na Saraiva da Maria Antônia somente 

totens pequenos são enviados para a loja. 

 Wobbler: Utilizam só em lançamentos de livros infantis, com informação da saraiva 

online e ações temáticas. 

Os livros técnicos estão dispostos em algumas prateleiras altas e que só podem ser 

alcançados com auxílio de uma escada. Em relação a sua comunicação visual a loja segue o 

padrão do Amarelo e Preto. Amarelo remete transparência em negociações, a junção da cor com 

o Preto que dá o toque de nobreza constrói o valor da identidade visual da Marca. 

Harmonia das cores pasteis com sua iluminação diferenciada, faz com que o ambiente fique 

agradável. Trabalham com o método que atrai seu consumidor com experiências em seu PDV, tendo 

assim um retorno positivo. Em algumas lojas sua comunicação chega até ser interativa, lúdicas e com 

sensações deixando seus consumidores encantados. A comunicação visual em suas lojas segue com as 

mesmas cores, mas com ações e layout diferentes. A Saraiva da Rua Maria Antônia segue o padrão com 

as cores da marca, em suas ilhas de madeira clara sofisticada, os livros estão por temas e degrade de 

cores: as mais fortes em cima, as claras no meio e embaixo alguns exemplares que não são novidades 

com cores variadas 

A comunicação da loja analisada Maria Antônia trabalha com pequenas ilhas que se encontram no 

meio da loja e próximo ao caixa, onde concentra lançamentos, e alguns exemplares com cores vibrantes 

para chamar atenção do seu consumidor. Experiências do Ponto de Venda. Sabemos a importância da 

presença de uma boa iluminação em um ambiente, além de nos trazer uma sensação de limpeza, 

lugares bem iluminados tornam um ambiente agradável e aconchegante. Ao entrar na loja da Saraiva, 

percebemos que apesar das gondolas estarem bem distribuídas, havia pouca iluminação no local, esse 

fator, pode ser um grande influenciador no surgimento de situações desagradáveis ao consumidor. 
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O consumidor não quer somente comprar, mas também deseja frequentar um local ideal para 

passar o tempo e cabe não só ao comerciante criar um bom clima, mas também a iluminação do local, 

a ponto de elevar os estímulos do consumidor e impulsionar as vendas da marca. Para aproveitar bem 

o local, é importante distribuir as mercadorias de acordo com a necessidade do cliente. É importante 

que em espaços como: Caixas, corredores e locais de consultas de preços estejam bem iluminados. 

Outro ponto importante, é fazer com que o cliente se sinta à vontade, que tenha a liberdade de folear 

o livro, ler histórias, por esse motivo, pensamos em criar um local onde o consumidor possa sentar e 

ler o livro de seu interesse, e é nesse local, que podemos colocar uma iluminação mais baixa, a ponto 

de tornar-se a leitura do cliente aconchegante e prazerosa.  

Sugerimos também, que o leitor tenha um envolvimento com a ambientação do ponto-de-venda, 

transformando, através de decorações temáticas consumo em vivência. Além do PDV, o Marketing da 

Saraiva é marcado por ações pontuais em períodos específicos como a volta às aulas, por exemplo. 

Neste período a livraria desenvolve ações combinadas com outras empresas, o que renderia anúncios 

em jornais, revistas, Internet, escolas e faculdades, sendo este um bom motivo para comunicar ofertas 

especiais aos universitários ou outros públicos prioritários da marca. 

 

SOLUÇÕES EM TRADE MARKETING 

 

Cada vez mais, organizações vêm buscando maximizar as vendas e a diferenciação dos seus 

produtos e serviços nos pontos-de-venda, para que o cliente tenha uma boa experiência. A importância 

de trabalhar com os 5 sentidos (Visão, Olfato, Paladar, audição, Tato), layout, cores, iluminação, posição 

de produtos, o grande papel da vitrine, como melhorar a experiência do consumidor no PDV (ponto de 

venda) tem sido fundamental no processo de construção de estratégias de Trade 

 

VITRINISMO 

 

Ao pensar em uma solução no vitrinismo, percebemos que a livraria possui duas pequenas vitrines em 

cada ponta da entrada. Em cada uma delas, há um conjunto de objetos que estão desorganizados e 

que podem gerar poluição visual para o consumidor. Por ser uma loja de rua, constatamos o fato como 

um ponto a ser alterado pelo estabelecimento pois, ao passar em frente, o possível comprador pode 

se ver perante a diversas peças e, devido a correria do dia-a-dia, não conseguir identificar nenhum 

produto de seu interesse. Entendemos que o ideal seria a loja trabalhar com a vitrine com ponto focal 

em um produto que o público do local possa ter mais interesse.  
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No caso do estabelecimento da Rua Maria Antônia, por estar em frente à Universidade Mackenzie, 

pode-se colocar um livro importante de Direito, Engenharia ou algum curso que exista na faculdade e 

que o prédio esteja por perto da porta de entrada que se localiza em frente à Livraria. Além do ponto 

focal, sugerimos que a loja também deva fechar as vitrines. Isso ocasionará num maior destaque para 

o produto focalizado e, por ter uma grande entrada, continua fazendo com que o consumidor consiga 

enxergar a parte interna da loja. Ou seja, o fechamento da vitrine seria apenas para manter um maior 

foco ao artefato a ser comercializado. 

Também constatamos como acerto o uso da prateleira localizada na parte de dentro da loja, que 

pode ser interpretada como uma extensão da vitrine. Isso pode ser visto como um acerto, 

principalmente quando for adotada a estratégia de ponto focal nas vitrines principais, pois, por ser um 

espaço maior, pode ser utilizada colocando os produtos vistos como secundários pelo estabelecimento, 

como livros não universitários, CDs, DVDs, etc. Nessa prateleira, pensamos em trazer o equilíbrio visual 

simétrico para que, na distribuição do todo, a loja seja vista com maior beleza do lado de fora.  

 

EXPOSITORES 

 

 Preços visíveis e pontos eletrônicos de consulta de preço, mais acessíveis. Cartazes com 

preços e promoções. De acordo com o POPAI, cartazes com ofertas de preços e 

promoções são os mais notados pelos clientes. 

 Exposições diferenciadas de produtos na loja com intenção de atrair o consumidor para 

determinadas mercadorias além de despertar o desejo de compra. 

 Expor os produtos de modo que fiquem ao alcance do cliente e que possam ser bem 

visualizados, pois muitas vezes, os livros estão em prateleiras muito altas e necessita-se 

de uma escada para alcança-lo. 

 Inserir mais entretenimento no PDV, para que a compra seja mais prazerosa, temática, 

que proporcione momentos agradáveis e divertidos. 

 

COMUNCAÇÃO VISUAL 

 

Devido ao tamanho da loja a sugestão de comunicação é melhorar utilizando o layout atual, com 

ações esporádicas pois o ponto de venda que escolhemos está localizado próximo a uma universidade. 

Seu ponto forte no PDV são livros Jurídicos e Sistema de Ensino Básico, que a grande maioria estão 
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localizados em prateleiras (podendo então ganhar wobblers com código QR, onde neles o consumidor 

terá mais informações sobre o conteúdo do livro). 

Em suas ilhas da entrada posicionar os livros lançamentos diversos com pequenos totens que 

facilitam o consumidor identificar o gênero literário, facilitando a compra. 

Nas laterais da loja posicionar quatro ilhas pequenas e nelas sua comunicação permanecera pelas cores 

dos livros dos mais fortes ao mais claros: Temas de romance, drama, ação, comédia, heróis, diversos. 

Focando o acadêmico em Prateleiras. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2017, como avaliação parcial da 

disciplina Trade Marketing e Marketing no PDV, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico 

referente à marca: Livraria Saraiva, tendo como principal foco a análise do PDV sobre bases do 

uso de ferramentas estratégicas no Trade Marketing. Para viabilidade desse estudo, foram 

escolhidas duas lojas pertencentes à marca Rosa Chá, localizadas no Shopping Jardim Sul e 

Shopping Market Place. Pontos bem localizados e frequentado por diversos públicos, levando 

em conta a forma que a empresa aplica as estratégias no PDV, visando atrair o consumidor à 

compra dos produtos e tornando-se uma experiência agradável para eles. Após diagnóstico do 

PDV, ao final do trabalho foram propostas melhorias estratégicas de Marketing no PDV e Brand 

Sense, tendo como base conhecimento adquirido na disciplina. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rosa Chá; ponto de venda; análise; trade marketing. 

 

 

A MARCA 

 

A Rosa Chá foi criada em 1988 pelo estilista Amir Slama, que percebeu um espaço para levar 

uma proposta mais refinada à moda praia. A primeira loja foi aberta em São Paulo, na Rua Oscar Freire, 

em 1993. Em 1997, entrou no mercado americano e, a partir de fevereiro de 2002, no europeu. Em 

setembro de 2000, ocorreu o primeiro desfile internacional, em Nova York, na semana de moda 7th on 

Sixth.  

A abertura da primeira loja internacional foi em Lisboa, em dezembro de 2002; da segunda, em 

dezembro de 2003, em Miami; e da terceira, em maio de 2007, em Istambul. Em 2006, Amir vendeu 

parte da marca para a Marisol S.A., e as criações começaram a ser feitas pela Rosa Chá Studio, com a 

direção de Slama. Em 2009, Slama deixou a marca e passou a direção criativa para Alexandre 

Herchcovitch (agora sobre gestão do grupo Marisol), que mostrou a sua primeira coleção criada para a 

Rosa Chá em setembro de 2009, durante os desfiles de Nova York.  

Em meados de 2010, a marca começou a apresentar sinais de fraqueza e teve onze lojas 

fechadas. A última apresentação da marca aconteceu na edição de Primavera/Verão 2011 do SPFW. O 

contrato de Alexandre Herchcovich terminou e não foi renovado pela direção da Marisol, levando 

suspeitas de que a empresa iria se desfazer da marca, o que acabou se concretizando no fim de 2011 

quando a marca foi posta a venda pelo Grupo Marisol no fim de 2011, logo no começo de 2012 teve 

sua fábrica fechada e apenas uma loja da marca continuava aberta. 
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A marca voltou ao mercado em 2014 reformulada, agora integrante do Grupo Restoque (John 

John, Bo.Bô e Le Lis Blanc.), que reúne linhas de roupas, acessórios, cosméticos, denim shop, bikiniland, 

peças de beachwear , em mais de 30 lojas e 300 multimarcas em todo o Brasil.  

Com um novo posicionamento, a Rosa Chá agora apresenta um guarda-roupa completo para 

um público de espírito jovem e cheio de atitude, com destaque para os trabalhos artesanais e estampas 

exclusivas que passeiam por todas as coleções. As campanhas da marca traduzem sempre o “free spirit” 

que conduz a essência da Rosa Chá. 

 

DIAGNÓSTICO DO PDV 

 

LAYOUT  

 

A loja faz uso de um layout livre, as prateleiras e expositores estão dispostos de uma 

forma a facilitar a circulação de clientes. Porém, utilizam o estilo Boutique, na qual os produtos 

são expostos por categorias, de acordo com o tema da coleção e novidades da mesma. Possui 

também o uso do estilo Estrela, a arrumação do ambiente é feita no formato de uma estrela, com 

os expositores ao redor de um centro principal, neste caso ao redor de uma peça principal, que 

é o destaque da coleção. 

 

VITRINISMO 

 

A vitrine da loja possui um equilíbrio visual, pois há uma harmonia na composição dos 

produtos, estes que estão dispostos de forma assimétrica. Além de utilizarem um agrupamento 

por repetição, neste caso de manequins, dando destaque aos produtos em exposição. Porém, na 

segunda loja visitada, a vitrine estava adesivada chamando atenção para o interior da loja que 

estava em liquidação. 

 

EXPOSITORES 

 

Os elementos são colocados de forma assimétrica, tanto nas formas, como quanto nos 

volumes, texturas e cores. Além da repetição dos elementos expostos, atraindo a visão do 

cliente. Fazem o uso também de pódios ou degraus, para apresentarem produtos em diferentes 

alturas, além de aproveitar melhor o espaço físico da loja. 
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COMUNICAÇÃO VISUAL 

O PDV não conta com nenhum tipo de Comunicação Visual significativa, não há cartazes 

promocionais ou com fotos de catálogo de coleção. A única seção nomeada é a de biquínis. 

 

EXPERIÊNCIA NO PDV 

 

 Experiência Aspiracional: O consumidor se identifica com o status, identidade e 

personalidade da marca. O consumidor de Rosa Chá busca se diferenciar dos outros 

consumidores pelos produtos que são de alta qualidade, peças que estão em alta e 

grandes nomes que representam a marca. Outro fator é fazer parte de um grupo 

conhecido, o grupo Restoque (que detém além da Rosa Chá, grandes nomes como: John 

John, Le Lis Blanc e Bobô).  

 

 Experiência Sensorial: O consumidor é impactado pela marca através do olfato e 

audição. As lojas possuem aroma padrão, de modo que, independentemente do PDV, o 

consumidor tem uma lembrança característica da marca. As lojas contam também com 

uma playlist padrão com músicas pop de acordo com seu público alvo.  

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

Araras superlotadas, em contrapartida araras vazias. Não há meio-termo, prejudicando a 

visualização, manuseio e procura de tamanho das peças. Além das fachadas das lojas não serem 

padronizadas entre si. 

 

SOLUÇÕES EM TRADE MARKETING 

 

 A primeira solução é separar as peças por seção: Blusas, Calças, Shorts, etc. A partir 

desta divisão, dispor as peças de maneira clara e colocar de 2 a 3 tamanhos por peça. 

Sugerir os looks por meio de manequins entre as araras.  

 Padronizar as fachadas ao menos com a mesma cor, para transmitir a característica-chave 

da marca.  

 Internamente, dispor as seções no mesmo sentido. Exemplo: a primeira parte do lado 

esquerdo da loja é a seção de shorts jeans. Então todas as lojas seguirão este padrão de 

disposição. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2017, como avaliação parcial da 

disciplina Trade Marketing e Marketing no PDV, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico 

referente à marca: Starbucks Coffee, tendo como principal foco a análise do PDV sobre bases 

do uso de ferramentas estratégicas no Trade Marketing. Para viabilidade desse estudo, foi 

escolhida a loja da Starbucks Coffee localizada no Campus da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, um ponto bem localizado e frequentado por diversos públicos, levando em conta a 

forma que a empresa aplica as estratégias no PDV, visando atrair o consumidor à compra dos 

produtos e tornando-se uma experiência agradável para eles. Após diagnóstico do PDV, ao final 

do trabalho foram propostas melhorias estratégicas de Marketing no PDV e Brand Sense, tendo 

como base conhecimento adquirido na disciplina.  

 

PALAVRAS-CHAVE 

Starbucks; Experiência; Trade Marketing; Aspiracional; Vitrinismo. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na dinâmica atual do mercado, com um mar de opções de produtos, variantes, sabores, 

marcas, empresas e serviços, o processo de escolha ficou mais complexo para os consumidores, 

o que se reflete na dificuldade que os grandes players vêm apresentando com quedas expressivas 

de marketshare para pequenas marcas e serviços substitutos tornando-se cada vez mais difícil 

não apelar para manipulações como promoção, pressão de grupo, rebaixas de preço e promessas 

de inovação.  

Essas possuem um papel estratégico importante, porém necessitam investimentos altos 

das empresas e traduzem-se apenas em simples transações entre o shopper e a indústria sem de 

fato criar uma relação e muito menos o processo de fidelização.  

Como consequência disso, as pessoas estão cada vez mais em busca de experiências 

diferenciadas com as marcas. O que implica no objeto desse estudo – a importância do 

merchandising dentro do Trade Marketing Mix e a análise de uma das lojas da franquia 

Starbucks dentro dos pilares do Visual Merchandising a fim de provar a importância dos 

mesmos para geração de experiências no ponto de venda. 

De acordo com Fernando SabaArbache “Trade Marketing busca investigar e discutir o 

desenvolvimento das relações entre fabricantes e canais de venda, por meio do entendimento da 

relação entre marcas, pontos de venda e consumidores”, ou seja, é a área estratégica que aplica 

mailto:giuliannaveiga@gmail.com
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os conceitos de marketing para as dinâmicas do varejo garantindo a execução das diretrizes da 

marca nos canais de venda (distribuidores, atacadistas, varejistas) até o consumidor final. 

Para alcançar tais objetivos a área de Merchandising envolve atividades com propósito 

de motivar e influenciar as decisões de compra identificando, ambientando e promovendo 

marcas e produtos no ponto de venda.  

A partir do entendimento desses conceitos foi realizada uma pesquisa inloco a uma das 

lojas da rede de cafeterias norte americana Starbucks, visitando um ponto de venda físico com 

o objetivo de analisar os pontos positivos e negativos assim como propor possíveis alterações. 

 

DIAGNÓSTICO DO PDV 

 

Layout 

 

A unidade do Starbucks da Universidade Presbiteriana Mackenzie possui um layout de 

balcão assim como outras lojas da rede de cafeterias. Caracteriza-se por oferecer atendimento 

ao cliente através, apenas, de um balcão no fundo do estabelecimento onde os mesmos solicitam 

suas bebidas e comidas.  

 

Vitrinismo 

 

Por ser uma loja grande a disposição dos elementos em seu interior deve ser observada de 

modo separado. Ao lado do balcão há uma vitrine interna cujos produtos (salgados, doces e 

bebidas prontas) encontram-se em um equilíbrio visual informal, pois estão dispostos de 

maneira assimétrica: salgados na primeira prateleira e doces em baixo, ambos colocados sobre 

estruturas diferentes: porta bolos, cestas de vime e pratos de louça que resultam nessa falta de 

padronização e simetria. Porém, em nenhum momento isso é prejudicial, uma vez que a 

composição é harmônica e a maneira como os produtos são expostos continua a cumprir seu 

papel tornando-os especialmente atrativos para o consumo. 

Dispostos pelo resto da loja há produtos como os diferentes blends de pó de café Starbucks, 

prensas francesas, canecas e copos que levam a marca. Os primeiros encontram-se ao fundo da 

loja na mesma parede onde se lê o cardápio e então agrupados por repetição e em linha, ou seja, 

uma sequência dos mesmos produtos em linha horizontal gerando uma simetria visual.  

Já os copos e canecas da marca encontram-se em uma estante ao lado da vitrine interna e, 

também, estão agrupados por repetição, aqui cada prateleira expõe várias unidades de um ou 
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dois modelos de produto levando a uma simetria nos produtos, mas gerando uma assimetria em 

relação a cor uma vez que existem variantes em cor de um mesmo produto. 

 

Expositores 

 

Por ser uma cafeteria, os expositores na loja tem o papel de tornar visível outros produtos, 

tangentes a experiência da compra do café. Ao observar o ponto de venda como um todo ele 

tem uma composição assimétrica, porém é necessário analisa-lo por partes.  

O primeiro expositor é a vitrine interna, com os produtos alimentícios e bebidas que não 

precisam ser preparas pelo barista, esta apresenta repetição dos diferentes produtos expostos. O 

segundo, a estante com outros produtos da marca é organizada por repetição em linha horizontal, 

pois cada prateleira agrupa várias canecas e copos de maneira harmônica, porém assimétrica.  

Por último, o armário suspenso na parede ao fundo do estabelecimento apresenta, também, 

uma repetição em linha horizontal das embalagens do pó de café original Starbucks, criando 

uma perfeita simetria de forma e cor. 

 

Comunicação Visual 

 

O Starbucks tem em seu conceito de negócio oferecer a seus clientes um espaço 

confortável para que possam ficar e passar o tempo que quiserem, como um terceiro espaço em 

que as pessoas buscam ficar além de suas casas e o trabalho. Sendo assim, para garantir a 

sensação de aconchego e conforto faz uso de certas estratégias na construção de suas lojas.  

Na unidade Mackenzie têm a presença de tons escuros e cores quentes, trazida pela 

madeira nos móveis, o preto, cinza e marrom predominantes. Junto a isso, acrescentam-se os 

artifícios de uma iluminação totalmente planejada com uma luz amarela de baixa intensidade 

que realça as cores e os produtos e gera sensação de um ambiente de conforto e relaxamento, 

além dos focos de luz cujo papel é dar maior destaque no painel ao fundo da loja onde se 

encontra o cardápio, outras divulgações e, também, a intensa iluminação dentro da vitrine 

interna, sem focos, pois todos os produtos exibidos são de igual importância. 

A rede de cafeterias tem em seus pontos de venda um contato especial com seus clientes 

e usa disso para impacta-los no momento em que se encontram na loja, por isso, explora os 

elementos visuais. Na unidade analisada o shopper é impactado assim que entra, por um tripé 

anunciando novas opções de bebidas e ao seguir seu trajeto ao balcão para realizar seu pedido 

há o painel ao fundo da loja com o cardápio de bebidas que também serve de divulgação de um 

lançamento específico.  
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Caso a pessoa deseja sentar-se para aproveitar sua bebida, do lado esquerdo da loja há 

um painel que toma a parede toda com uma arte bem “educativa” sobre o universo de bebidas 

da Starbucks. Ou seja, durante todo o percurso desde a entrada na loja o consumidor está em 

contato com a comunicação visual da marca, mas que usada de maneira equilibrada não gerou 

uma sobrecarga sígnica sobre o mesmo. 

 

Experiências no PDV 

 

Entrar na loja do Starbucks é uma experiência sensorial ao consumidor, pois impacta a 

percepção do mesmo através, principalmente, do olfato e da visão, devido ao forte e delicioso 

aroma de café que se espalha por toda a loja e a iluminação e decoração agradável aos olhos que 

incute uma vontade de permanecer no local, uma sensação de aconchego.  

Mais forte ainda que o impacto dos sentidos é a experiência aspiracional em que tomar um café 

no Starbucks se tornou.  

O valor percebido pelos clientes vai além do produto em si, mas a experiência de 

identificação com a marca: através do consumo de uma bebida Starbucks o consumidor projeta 

em si o status da marca criando uma imagem positiva de si mesmo perante as outras pessoas.  

 

SOLUÇÕES EM TRADE MARKETING 

 

Após analisar o Starbucks Coffee da Universidade Presbiteriana Mackenzie percebe-se 

o quanto as técnicas do vitrinismo estratégico e da comunicação visual são importantes para a 

construção de um ponto de venda que impacte seus consumidores de maneira eficaz. Nesse 

aspecto, esta loja não deixa a desejar, pois se utiliza de todas as técnicas de maneira excelente. 

Ainda assim, observaram-se pontos que poderiam ser aperfeiçoados como uma alteração 

no layout da loja: a realocação da estante em que copos e canecas da marca estão expostos para 

outro local do estabelecimento uma vez que, essa mudança, forçaria o shopper a passar na frente 

da vitrine interna antes de ser atendido no balcão, o que poderia vir a aumentar as vendas dos 

produtos que se encontram nela. 

A segunda alteração seria na organização dos produtos dentro dessa vitrine agrupando 

os salgados todos de um lado e doces de outro, assim como a padronização dos recipientes em 

que os mesmos são expostos. Seria interessante expor dentro da mesma, copos que mostrem o 

tamanho das bebidas oferecidas por eles, uma vez que muitos dos clientes não conhecem os 

nomes que a marca utiliza para os tamanhos que têm.  



1182 

 

A sugestão de trocar o expositor de copos e canecas de lugar tem a intenção de melhorar 

a circulação de pessoas, mas vem somada a ideia de inserir uma iluminação interna de maneira 

a chamar mais atenção a esses produtos. 

Junto a isso, poderiam inserir mais um elemento visual: em uma das paredes há um 

quadro de giz que poderia ser utilizado para comunicar uma sugestão de bebida do dia a fim de 

gerar vendas de bebidas que não são tão procuradas pelos consumidores que frequentam a loja. 

 Essa análise critica provou-se extremamente útil para apontar o quanto o vitrinismo 

estratégico, comunicação e layout da loja são ferramentas importantes para as experiências 

promovidas no ponto de venda. Apesar das sugestões de alterações o Starbucks deve ser visto 

como um exemplo eficaz de diferenciação e excelência em garantir experiências ao consumidor. 
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RESUMO 

 

O   desenvolvimento   da   indústria   cinematográfica   acompanha   a   evolução   da 

sociedade, da tecnologia e das necessidades das audiências. Pode-se afirmar que as causas 

deste processo evolutivo estão relacionadas a velocidade das tendências. Com o passar dos 

anos e  com o  aperfeiçoamento das técnicas, os  filmes mudaram e o modo de  apreciá-los 

também mudou. Este artigo tem como objetivo mostrar as etapas evolutivas da indústria no 

Brasil, as influências estrangeiras e o impacto do setor no cenário econômico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cinema; evolução cinematográfica; filme. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

Introdução 

 

A  novidade  cinematográfica  chegou  cedo  ao  Brasil,  especificamente  no  final  do  século 

XIX, em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição no país, no Rio de Janeiro. A 

película escolhida  era a  dos irmãos  Lumiére,  a famosa “Saída dos Trabalhadores  Fábrica 

Lumiére”. 

 

Desde o início, o cinema não era só visto como uma prática de entretenimento, mas tinha 

os seus desdobramentos políticos, sociais e culturais, e foi tratado como uma possiblidade 

de recuperação da marca de cultura europeia que a metrópole reconhecia. 

 

O Brasil era fundamentalmente um país exportador de matérias-primas e 

importador de  produtos  manufaturados.  As  decisões,  principalmente  políticas  e  
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econômicas, mas    também    culturais,    de    um    país    exportador    de    matérias-

primas,    são obrigatoriamente reflexas. Para a opinião pública, qualquer produto 

que supusesse uma certa elaboração tinha de ser estrangeiro, quanto mais o cinema. 

O mesmo se dava com as elites, que tentando superar sua condição de elite de um 

país atrasado, procuravam  imitar  a  metrópole.  As  elites  intelectuais,  como  que  

vexadas  por
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pertencer a um país desprovido de tradição cultural e nutridas por ciências e artes 

vindas  de países  mais cultos,  só nessas reconheciam a  autêntica  marca  de cultura 

(BERNARDET, 1978: 20). 

 

No ano seguinte, em 1898, os irmãos italianos Paschoal e Afonso Segreto criam a primeira 

sala de projeção cinematográfica: o Salão das Novidades Paris no Rio,  que oferecia uma 

grande  variedade  de  divertimentos  visuais,  mas  as  animações  eram  a  principal  atração. 

Assim, os irmãos começaram a seguir com frequência para o exterior a fim de obter novas 

películas e equipamentos para fomentar o segmento. 

 

Em  relação  aos  aspectos  mercadológicos,  vale  ressaltar  a  questão  da  distribuição  neste 

momento – os filmes eram, em maioria, estrangeiros e o mercado dependia da exportação. 

Os  filmes  que  aqui  chegavam  ou  eram  produzidos  podiam  ser  exibidos  nas  salas  de 

projeção   das   grandes   cidades   ou   eram   exibidos   de   maneira   “ambulante”   com   os 

cinegrafistas itinerantes que realizavam exibições pelo país. 

 

Um  dos  problemas  inicias  do  cinema  era  a  falta  de  eletricidade,  fator  responsável  pela 

estruturação tardia do mercado cinematográfico. Apenas entre 1907 e 1910, o fornecimento 

de energia elétrica se expandiu para a região sudeste. Com o advento da usina Ribeirão das 

Lajes, o crescimento do segmento foi imediato. Em poucos meses, houveram registros da 

instalação de 20 salas de exibição no Rio de Janeiro, boa parte delas com a sua equipe de 

filmagem, o que fomentou a produção nacional do cinema. 
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Em 1912, há uma queda na produção brasileira. Em partes, isso se dá pela falta de recursos 

tecnológicos  para  inovar  em  segmento  e  o  domínio  da  produção  estrangeira  europeia  

e americana.  O  cinema  brasileiro  se  rende  ao  espetáculo  internacional  e  as  

distribuidoras estrangeiras  se  instalam  no  território.  As  exportações  dos  filmes  são  

interrompidas  por conta da guerra e surge um novo modelo de negócio americano – a 

locação. 

 

A  partir  dos  anos  1930,  acordos  comerciais  estabelecem  que  os  filmes  estadunidenses 

podem ser entregues ao Brasil isentos de taxa alfandegárias. O público brasileiro se adeque 

as legendas e, logo em 1934, ocorre a adaptação para o cinema sonorizado. 

 

Em  meados  dos  anos  50,  os  espaços  físicos  para  distribuição  do  cinema  começam  a  

ser alterados. Até então, os cinemas de rua dominavam o espaço urbano, mas com o passar 

do tempo  foi  extinto  até  chegar  ao  que  entendemos  hoje.  Este  processo  de  extinção  

se  deu principalmente por uma crise estrutural, causado pelo avanço das tecnológicas 

audiovisuais, a  penetração  crescente  da  televisão  no  cotidiano  da  população,  a  entrada  

em  cena  do videocassete  e  das  TVs  por  assinatura,  ocasionando  uma  redução  drástica  

ao  público  do cinema.  Podemos  somar  também  para  a  cessação  dos  espaços  

cinematográficos,  fatores ambientais como: a especulação imobiliária nos centros, os 

processos de desenvolvimento e ocupação  dos  espaços  urbanos,  a  mentalidade  dos  

exibidores  e  donos  dos  imóveis  que abrigavam os cinemas, a ausência do Estado para 

uma política de defesa desse segmento e a violência urbana. 

 

Assim, a partir dos anos 1980, a indústria sofre a maior modificação desde a sua existência: 

a substituição por salas em shopping centers. De acordo com os dados da Secretaria para o 

Desenvolvimento    do    Audiovisual    do    Ministério    da    Cultura    em    1953    existiam 

aproximadamente 3200 salas no país. Hoje existem cerca de 1300. 

 

Os  espaços  de  cinema  como  entendemos  hoje  tem  início  a  partir  dos  anos  90,  quando  

o Brasil e o mundo recebem o sistema Multiplex. O evento social que o cinema represente 
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desde então, a partir desse sofisticado circuito, mostrou o poder da cidade de São Paulo que 

se transformou numa das cidades mais cobiçadas da América do Sul. Multiplex tornou-se o 

novo modo de distribuição e espaço inovador para dar continuidade a prática do cinema. Os 

“shoppings de cinema”, ou centros de cinema – com 8 a 14 salas de exibição – também são 

chamados de Centros de Exibição Cinematográfica Multiplex. Esses espaços causaram uma
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verdadeira revolução no mercado exibidor. As inovações que este conceito de cinema traz 

não se limitam ao número de salas, mas também a qualidade de som e imagem. As telas são 

gigantes, chamadas wall to wall, o sistema de projeção utiliza equipamentos automáticos de 

última geração, controlando, inclusive, as luzes da sala. 

 

Hoje, o segmento continua sendo revolucionado e a busca por inovação tornou-se um dos 

valores principais para os atuais players que são desafiados diariamente devido ao cenário 

econômico brasileiro recessivo. 

 

 

 

 

 

Segundo  o  levantamento  pelo  Serviço  de  Proteção  ao  Crédito  (SPC  Brasil)  e  pela 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o item que menos sofreu cortes nos 

gastos  foi  lazer  e  cultura,  apresentando  um  dado  de  51%.  Ainda  diante  de  recessões,  

o cinema acaba sendo uma alternativa mais acessível de lazer aos consumidores, comparado 

aos preços de peças de teatro, shows e eventos. 

 

O cenário econômico brasileiro enfrenta uma série de recessões após  a  chegada da  crise, 

entre os danos o Brasil perdeu 2.882.379 empregos com carteira assinada entre 2015 e 2017 
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segundo dados do Caged ( Cadastro geral de Empregados e Desempregados ) do ministério 

do trabalho, refletindo diretamente no bolso e no hábito do consumo da população a qual 

se sentiu obrigada a reduzir os gastos em serviços e produtos diários.
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O  PIB  teve  uma  queda  de  3,5%  em  2016,  e  ainda  assim,  em  2016,  o  audiovisual  teve 

crescimento. O ano retrasado aponta para uma expansão do mercado de mais de 10%, cerca 

de  140  filmes  brasileiros  lançados  contra  129  em  2015,  e  um  aumento  significativo  

no número de ingressos vendidos (176 milhões contra 173 milhões em 2015), de acordo com 

o Observatório Brasileiro de Cinema e do Audiovisual (OCA). 

 

Além de contar com o apoio do setor público, nos últimos 15 anos, é consenso que o país 

trabalhou  para  a  construção  de  políticas  públicas  sólidas  para  o  audiovisual  nacional.  

O esforço começou com a criação da Ancine em 2001, seguido pela criação do Fundo Setorial 

do  Audiovisual  (FSA),  a  partir  do  Condecine,  tributo  pago  para  a  veiculação,  produção, 

licenciamento e distribuição de obras audiovisuais que é revertido para o próprio setor. 

 

 

Ainda   assim,   os   grandes   players   do   mercado   se   destacam   a   partir   de   diferenciais 

competitivos cada vez mais agressivos, que vão desde a melhoria dos espaços de exibição, a 

exclusividade de parcerias, tecnologias, benefícios aos clientes. Citamos, por exemplo, as 

redes  Cinemark,  UCI,  e  Cinépolis  que  oferecem  salas  VIPs  com  conceito  premium,  som 

mais  potente,  maior  realismo  e  profundidade  com  salas  4Dx,  bancos  de  couro,  

poltronas reclináveis,  etc.  No  conceito  de  parcerias,  brindes  exclusivos  compõem  o  

Snack  Bar  de cada   rede,   além   de   promoções   com   instituições   bancárias,   condições   

especiais   de pagamento e associação. 

 

 

O  panorama  atual  ao  qual  o  cinema  se  encontra  é  desafiador   -  apesar  de  possuir 

exclusividade  de  90  dias  em  média  para  exibição  dos  filmes,  os  serviços  de  Video  On 

Demand   e   Streaming   tornam   cada   vez   mais   atrativos,   reduzindo   essa   janela   como 

diferencial,  a  dinâmica  de  mercado  torna-se  cada  vez  mais  acelerada,  e  estar  no  

mesmo ritmo não é mais suficiente, principalmente para as produções nacionais.
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RESUMO 

 

O artigo se trata de um estudo do ponto de vista competitivo e estratégico do mercado de aviação 

comercial brasileiro e da América Latina, onde questões como tamanho de frotas, recursos, 

situação financeira, estrutura administrativa, leis de acesso à mercados específicos, e demais 

aspectos podem influenciar na fusão de duas grandes companhias aéreas com objetivos 

comerciais de expansão, como o caso da junção feita pela TAM do Brasil e LAN do Chile. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: aviação; Inteligência Competitiva; fusão; América Latina; LATAM. 

  

 

Eventos da Nova Ordem Mundial como variações cambiais, livre concorrência, falta de 

limites entre fronteiras, rápida transmissão de dados e informações, são fatores que desde o 

início obrigam governos e empresas a movimentarem-se ostensivamente de forma que não se 

tornem de um dia para o outro ultrapassadas. Essas organizações por sua vez buscam formas 

alternativas para se adequarem às tendências, seja mudando seus posicionamentos, mercados, 

aquisições ou fusões com outros grandes players do mercado, como é o caso da união recente 

entre duas das maiores companhias aéreas latino-americanas, LAN e TAM que viram na 

estratégia uma forma de fortalecerem-se e disputar novos mercados, concorrendo pelo mercado 

mundial de transporte aéreo de pessoas. 

Após diversas pesquisas relacionadas ao assunto, não foi encontrado nenhum material 

disponível que analisasse de forma completa e específica explicações possíveis para a fusão 

realizada pelas duas companhias aéreas. E com objetivo de identificar as causas dessa estratégia 

do ponto de vista estratégico e de Inteligência Competitiva, foi realizada uma pesquisa de dados 

secundários com base em livros das áreas de marketing, administração e economia, além de 

sites de notícias relacionados ao assunto. 

Com base nas pesquisas realizadas acerca do tema, identificamos alguns pontos chave 

que possivelmente influenciaram na fusão realizada pelas duas companhias, como fatores de 

acesso à mercados restritos, sistemas administrativos eficientes, força competitiva no mercado 

mundial, variação da taxa cambial para combustíveis, satisfazer a necessidade do consumidor, 

entre outras.  
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 A Lan foi construída em 1929 no Chile, como uma empresa que presta serviços de 

transporte aéreo de passageiros, carga e correspondência. A empresa começou com os voos 

internacionais em 1946 para Buenos Aires, Argentina, e depois, nos anos 1958 e 1970 

realizaram os primeiros voos para Estados Unidos e Europa. Operou como empresa estatal 

durante 60 anos, em 1989 virou uma empresa privatizada, quando o Chile vendeu 51% de seu 

capital para investidores nacionais. A empresa TAM foi criada em Marília, São Paulo, depois 

da associação de 10 pilotos. Depois de seis anos após seu surgimento, o grupo foi comprado 

pelo empresário Orlando Ometto e sua sede foi transferida para a cidade de São Paulo, capital. 

Depois de anos de sucesso, a LAN e a TAM se fundiram com o objetivo de ser a maior empresa 

aeronáutica da América latina. A Latam pertence ao segmento aéreo brasileiro nas duas frentes, 

tanto aviação comercial quanto a aviação logística. Atualmente a LATAM Airlines é a maior 

empresa aérea da América Latina, atuando em ambos os segmentos e lidando com concorrentes 

nacionais e internacionais, entre eles os principais sendo Azul, Avianca e Gol, que faz parceria 

com um dos concorrentes externos, Delta. Além da Delta, há também concorrência com a 

American Airlines, atendendo rotas na América do Norte. 

Conhecida pela sua eficiente administração comandada pelo diretor da atual Latam Luís 

Guillen, a situação da antiga aérea LAN já era promissora em 2010, momentos antes da fusão 

com a nacional TAM. Com suas filiais na América Latina e Estados Unidos, a companhia aérea 

possuía promissores negócios tantos em países como Argentina, Chile, Peru, Equador e EUA. 

Pouco antes de anunciar a fusão, foi anunciado pela empresa aumento de 14,5% até o mês de 

julho no volume de tráfego por pessoa. Segundo a empresa, houve ainda um aumento 13,1% 

nas operações dos Estados Unidos, além de um aumento de 16% nas células de cargas devido 

à recuperação das importações na América Latina, sobretudo no Brasil. 

Por outro lado, a brasileira TAM anunciava um prejuízo de 88 milhões devido a perdas 

relacionadas ao seu mecanismo de proteção contra o aumento no preço dos combustíveis. 

Porém, ainda assim a receita da empresa superou à do ano anterior, tendo alcançado US$ 1,457 

bilhão, comparado com US$ 1,14 do ano anterior. 

Em relação à situação financeira das duas empresas momentos antes da fusão, o 

faturamento da TAM era quase o triplo da chilena LAN, com receitas de 9,8 bilhões e 3,52, 

respectivamente e ao mesmo tempo o lucro por ação da TAM foi de US$ 2,9, contra US$ 0,68 

da LAN. Em contrapartida, em setembro de 2009 a capitalização de mercado da LAN foi o 

triplo da TAM, 9,85 bilhões contra 3,38 bilhões. Outro fator a ser considerado é que as ações 

da brasileira desde 2005, vem em constante mudanças, de quedas e altas, enquanto a chilena 

viu os valores de suas ações quadruplicarem, saltando de US$ 7 para 30 de 2009 e 2010. 
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De acordo com Kotler, todas as empresas lutam para estabelecer uma marca sólida, uma 

imagem de marca forte, e foi isso que aconteceu com a fusão das duas gigantes da aviação. 

Nesse sentido, pode-se dizer que para a TAM, que não se via em uma fase administrativa de 

altos retornos, a fusão foi importante no quesito de gestão do negócio. Para especialistas como 

Mauro Guillén da Wharton, com os recursos da TAM e as estratégias mercadológicas da LAN, 

há um futuro próspero para a mais nova e maior companhia aérea da América Latina, a 

LATAM. 

No ano de 2017 a participação de mercado da companhia dentro do território nacional 

possui uma diferença bem pequena em relação à líder Gol, que possui 36,2% de mercado, 

enquanto a LATAM possui 32,6%. E para acrescentar o mercado, ainda tem as concorrentes 

Azul e Avianca que atualmente possuem respectivamente 17,8% e 16,4% segundo matéria 

publicada por João José Oliveira no site Valor Econômico em 2018. 

Segundo o professor assistente de administração do Instituto de Administração e 

Estudos Internacionais Joseph H. Lauder da Wharton, Felipe Monteiro, um dos motivos da 

fusão é o fator de o mercado aéreo brasileiro ser muito restrito a empresas estrangeiras, com 

capacidade de apenas 20% do mercado total, fator que tornaria as possibilidades da LAN de 

penetração no concorrido mercado brasileiro quase que impossível. 

Apesar de não possuir a liderança do mercado brasileiro, ficando atrás da companhia 

aérea Gol, segundo dados divulgados pela ANAC em 2017, a LATAM é muito maior que suas 

concorrentes, como própria Gol, a colombiana Avianca ou as Aerolíneas argentinas, no quesito 

de mercado como um todo e a põe em um valor de comparação às grandes empresas do setor 

aéreo em outras partes do mundo, com potencialidade de tornar-se um forte player no mercado 

aéreo não doméstico, mas global. 

Especialistas veem na fusão entre as duas aéreas um grande passo não só para o 

segmento, mas para todo o mercado latino americano, uma vez que esse é um caso inédito em 

que duas empresas de grande porte se fundem em vez de serem compradas. A teoria de W Chan 

Kin, no seu livro, “A estratégia do oceano Azul” explica bem a estratégia usada de desenvolver 

um modelo tão único de negócio que a concorrência não consegue acompanhar. É reconhecido 

nisso um grande início de futuras uniões gerando empresas e grupos mais fortes e mais 

competitivos num mercado global dominado por empresas, em sua maior parte, estrangeiras. 

Segundo Guillen, a fusão é importante não por conta das proporções do negócio, mas 

pelo que representa para o mercado Latino Americano”. Haverá outras fusões, e elas serão cada 

vez maiores”. Ou seja, o autor acredita que a medida tomada pelas empresas poderá ser uma 

desencadeadora de uma corrente imensurável de empresas latino-americanas com a intenção de 

crescer e bater as grandes europeias e norte americanas, algo que pode significar para a América 
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Latina como uma projeção muito mais elevada num mundo de negocias globalmente 

consideradas. 

Para o professor da Fundação Getúlio Vargas Germano Glufke Reis, as motivações são 

claras e objetivas, gerar maior sinergia e eficiência operacional nas companhias, geral economia 

de escala, ampliar frota e consequentemente as rotas oferecidas pela companhia, além de criar 

uma forte barreira de entrada para novas linhas aéreas. 

Ainda segundo o professor, dois fatores influenciam novos negócios para a companhia, 

o investimento em linhas internacionais, um é o fato de no Brasil, as pequenas aéreas que 

operam com voos regionais, viverem em uma disputa ferrenha de preços, o que obrigaria 

empresas de grande porte como a LATAM a entrar na disputa e o outro fator é o grande aumento 

do setor que no ano de 2010 teve um aumento de 13%, o dobro do aumento do PIB do país na 

época. 

Segundo matéria publicada em agosto de 2015 pelo site d G1, com a união definitiva 

das marcas TAM e LAN e criação da LATAM a perspectiva do grupo era a de ter em vez de 

duas grandes aéreas domésticas, criar uma marca global, capaz de atender à grande demanda 

de turismo internacional reconhecido por rotas regionais e rotas internacionais em países da 

América Latina como Brasil, Chile, Argentina, Peru, Colômbia e Equador, países da América 

do Norte como Estados Unidos e Canadá e Países já atendidos na Europa pela antiga TAM. 

Como exemplo tem-se o anúncio oficial da antiga divisão brasileira do grupo TAM, de que em 

2015 reduziriam a capacidade doméstica da companhia de 8 a 10%. 

A expectativa da empresa é de que juntas elas responderão a 40% da capacidade latino-

americana e ficarão em segundo lugar em capacidade para rotas nos Estados Unidos e no 

vizinho Canadá, ficando atrás apenas de grandes companhias norte americanas e europeias. 

Para abordar o tema da fusão realizada pelas empresas citadas, tomamos como base o 

livro Imagens da Organização do autor Gareth Morgan que diz que as organizações podem ser 

vistas como arenas onde indivíduos buscam seus interesses individuais por intermédio dos 

meios oferecidos pelas estruturas e regras burocráticas.  

Nesse sentido, enquanto a chilena possui pontos na América do Norte e países da 

América Latina, a companhia brasileira oferece negócios no território brasileiro, com conexões 

em países da União Europeia, reforçando a sinergia e complementaridade que as empresas 

oferecem uma à outra. 

Avaliando os dados informados acima sobre as decisões de ambas as companhias ao 

longo do período da fusão e após a formação da LATAM, é possível ver que todas as escolhas 

tomadas por ambas as diretorias tiveram como objetivo ampliar o share das duas empresas tanto 
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na aviação comercial quanto na área de logística e foram muito bem- sucedidos, pois a LATAM 

se tornou a maior companhia aérea da América Latina. 

Nesse momento, a melhor opção para a empresa é se manter com a atual quantidade de 

rotas para poder consolidar essa posição de liderança e aumentar a sua receita, porém, seria 

interessante estudar parcerias com empresas nacionais das regiões da Europa e Ásia que operam 

com voos domésticos, a fim de ampliar rotas internacionais e se tornar um player ainda mais 

importante no cenário internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: 9ª Ed, 2014. 

KIM, C.; MAUBORGNE, R. A estratégia do oceano azul: como criar novos mercados e tornar 

a concorrência irrelevante. Estados Unidos, Harvard Business Review, 2005. 

 (KOTLER, 2000, p.33) Fonte: KOTLER, Philip – Administração de Marketing – 10ª Edição, 

7ª reimpressão – Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística; revisão técnica Arão Sapiro. São 

Paulo: Prentice H 

LAN. (2017). Acesso em 02 de Maio de 2018, disponível em LAN: 

http://www.lan.com/informacoes-investidores/a-companhia/ 

OLIVEIRA, J. J. (02 de Fevereiro de 2017). Valor Econõmico. Acesso em 03 de 05 de 2018, 

disponível em http://www.valor.com.br/empresas/4856376/transporte-aereo-mundial-de-

passageiros-cresce-63-em-2016 

OLIVEIRA, J. J. (16 de Fervereiro de 2018). Valor Econômico. Acesso em 03 de Maio de 2018, 

disponível em Globo.com: https://www.valor.com.br/empresas/5326387/gol-avianca-e-azul-

avancam-e-latam-perde-mercado-nacional-em-2017 

MONTEIRO, Felipe. Wharton University of Pennsylvania. (22 de Setembro de 2010). Acesso 

em 03 de 05 de 2018, disponível em Wharton University of Pennsylvania: 

http://www.knowledgeatwharton.com.br/article/lan-e-tam-fusao-sem-precedentes-mudara-a-

industria-aerea-na-america-do-sul/ 



1199 

 

  



1200 

 

WAKING LIFE E O DESPERTAR SURREAL DA CONSCIÊNCIA 
 

Aluno: Thiago Rodrigues São João E-mail: thiago.rodrigues2106@gmail.com 

Orientador: Carolina Vigna Prado 
 

Introdução 

 

O filme escolhido para esse projeto foi Waking Life (2001), dirigido por Richard Linklater e totalmente 

filmado e editado com rotoscópio (desenhos sobrepostos sobre as imagens da câmera). É uma obra 

que possui diversos elementos que são conhecidos a trabalhos do diretor, como um roteiro mais 

voltado aos diálogos que a um desenvolvimento de enredo e discussões teológicas, filosóficas e em 

alguns pontos políticas, mostrando visões de mundo próprias do diretor. 

O protagonista do filme inicia a história em uma estação de trem, mas ao sofrer um acidente de trânsito 

ele começa a viver diversos sonhos extremamente vívidos e surreais, onde interage com todo tipo de 

pessoas, professores, artistas, filósofos e dançarinos engajados em uma sombria “dança macabra”, e 

cada um deles, de um jeito ou de outro o passa conhecimentos ou teorias, inclusive sobre sua situação, 

porém em nenhum momento fica claro o que é sonho ou realidade, e essa nem mesmo é a ideia do 

filme. 

 

Desenvolvimento 

 

Com a frase enigmática “super perfundo no amanhecer antecipado do seu dia”, dita ao protagonista 

do filme, já é possível ver o embasamento que o diretor teve nas raízes surrealistas da escola de 

pensamento subjetivo. 

Perdido sem saber mais se está dormindo ou acordado, o protagonista visita um suposto técnico de 

sonhos lúcidos, que ensina ao protagonista como perceber que está em um sonho, por exemplo, tentar 

alterar a iluminação do ambiente, e ao final da explicação diz a frase acima, explicando que a vê em 

seus próprios sonhos, e pede ao protagonista (e, por extensão, aos espectadores), que tente entender 

seu significado, pois ele mesmo não a entende. 

O protagonista pensa nela por algum tempo, e ao desistir e resolver ir embora, ele olha para o 

interruptor da sala onde estão, e sorrindo o aperta, e a luz não muda, dando a entender que ele 

continua sonhando. 
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O protagonista começa aos poucos a abraçar a realidade de um sonho eterno, mas antes de decidir 

viver o sonho por si só, ainda tenta viver de algum jeito normal, nos períodos em que acredita estar 

acordado. 

Ao esbarrar em uma jovem ruiva no metrô ela o para e começa a falar sobre perceber os humanos ao 

seu redor não mais como pessoas, e sim formigas, com as antenas esbarrando umas nas outras, apenas 

andando e seguindo os sinais básicos de ordem para manter a “colônia” funcionando, e diz querer 

romper com essa realidade. 

Os dois então se sentam juntos e falam sobre uma ideia que ela tem de criar uma peça sem nenhum 

roteiro, em que os personagens serão interpretados pela própria plateia, de uma forma 

completamente anárquica e ao mesmo tempo democrática. 

Novamente fica clara a inspiração surrealista ao falar sobre romper com a lógica e ordem 

convencionais, e ela consegue convencer o protagonista de que seria uma excelente peça, entretanto 

ele novamente percebe estar dormindo e se desespera. 

Ao passar por sonhos cada vez mais perturbadores, o protagonista começa a apenas cambalear entre 

as imagens confusas que vê, até que encontra novamente um personagem que viu ao início do filme, 

que diz que não se lembra dele, mas dá conselhos sobre como viver esse sonho, e fala sobre uma teoria 

de que o tempo é uma ilusão, e na verdade a única coisa que importa é o agora. 

Após essa conversa o protagonista percebe que não é mais uma questão de se ele está acordado ou 

dormindo, vivo ou morto, se ele viveu uma vida ou apenas um momento, mas decide tentar acordar 

ainda uma vez graças ao estímulo desse homem, está andando, e então chega a seu lar de infância. Ao 

tentar absorver a realidade desse lugar e verificar se realmente se encontra acordado, ele começa a 

flutuar e após uma breve luta, se deixa levar pelo vento, encerrando assim o filme. 

 

Considerações finais 

 

Por fim, o filme é uma experiência mais sensorial do que narrativa, ele segue fluxos e caminhos 

próprios para passar sua mensagem, e mesmo essa mensagem em si não fica clara ao final, mas essa 

aparenta ser justamente a ideia, informada nos primeiros cinco minutos do filme por um motorista de 

um carro-barco: “Essa é minha janela para o mundo. Posso não entender de tudo, mas aceito o que 

acontece. ” 

Da mesma forma, é assim que o filme deve ser abordado, não tentar entender todos os simbolismos e 

teoremas apresentados ao protagonista, mas perceber que tudo se resume à uma mensagem dada ao 

protagonista em sua infância: “Sonhar é destino. “ 
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Durante a jornada, vemos esse destino ser sugerido e explicado por diversos personagens, mas a 

mensagem chave que fica no ar é que tanto a vida quanto os sonhos são apenas definidos pela nossa 

percepção, e nós escolhemos como a interpretamos. 

Super perfundo no amanhecer antecipado do seu dia. 
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Resumo 

 

Fundação e trajetória da Zenvia, empresa que surgiu como um serviço de envio de SMS, hoje  

muito  utilizado  como  ferramenta  de  relacionamento  com  o  cliente  e  mais  tarde,  em 

2017, após  aquisições  estratégicas,  consolidou-se  no mercado  com o  serviço de  chatbots, 
estendendo  o  seu  portfólio  para  um  novo  meio  de  comunicação  mobile.  Atualmente  
é  a empresa que possuí maior participação no mercado brasileiro de SMS (28%), com mais 
de 

5.000  empresas  clientes  e  superando  a  faixa  de  500  milhões  de  pessoas  impactadas 

mensalmente por seus serviços. 

 

Palavras-Chaves: Aquisição; Chatbot; Fusão; SMS. 

 

Introdução 

 

Em 2003 é fundada em Porto Alegre por Victor Knewitz e Cássio Bobsin a empresa Human 

Mobile, que atuava com apenas um servidor amador e uma plataforma CRM, desenvolvida 

por  Cássio,  o  atual  CEO  da  Zenvia.  O  intuito  da  Human  era  otimizar  o  processo 

desenvolvido  pelas  operadoras  no  envio  de  SMS,  que  resultou  no  mesmo  ano,  em  

um contrato  firmado  pela  empresa  com  a  operadora  Vivo,  homolango  oficialmente  a  

Human como uma empresa de envio de SMS. 

 

Em  2004  houve  o  lançamento  de  uma  nova  plataforma  de  envio  e  recebimento  das 

mensagens de textos, assim em 2005, conquistou o contrato de integrador homologado com 

as demais operadoras brasileiras, Oi, Claro, Tim e Nextel. 
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A empresa passou a ser rentável a partir do contrato com a Skol Beats em 2006. Dois anos 

depois, com mais de 70 clientes e um aumento no quadro de funcionários, foi inaugurada a 

primeira filial da Human Mobile na cidade de São Paulo. Em seguida, o serviço de SMS 

Marketing foi descontinuado por restrição das operadoras telefônicas, mantendo, na época, 

apenas  o  SMS  Corporativo  em  seu  portfólio,  mas  logo  voltou  a  fazer  parte  dos  serviços 

oferecidos pela empresa.
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O ideal é que você não batalhe contra o tempo, mas o aproveite. Você deve 

saber o que, de acordo com suas aptidões, é mais factível. Questione suas 

prioridades. Pode ser que você esteja simplesmente seguindo um roteiro 

estabelecido há anos e que não faz mais sentido. (VANDERKAM, 2015). 

 

Em 2014, concretizou uma grande parceria de integração de sistemas com a Google, IBM e 

Microsoft,  além  de  conquistar  novos  clientes  como  a  Samsung,  Coca-Cola  e  General 

Eletrics.  No  ano  seguinte,  realizou  a  aquisição  da  empresa  Spring,  concorrente  direta  

da Zenvia na época, broker homologada pelas operadoras. 

 

No  ano  de  2017  a  Zenvia  inicia  sua  jornado  no  mercado  de  Chatbot,  estendendo  o  

seu portfólio para um novo meio de comunicação mobile, com uma proposta e 

posicionamento totalmente  novos.  Atualmente  é  a  empresa  que  possuí  maior  

participação  no  mercado brasileiro de SMS, com mais de 5.000 empresas clientes e 

superando a faixa de 500 milhões de pessoas impactadas mensalmente por seus serviços. 

 

A empresa possuí 27% do mercado total de SMS no Brasil, enquanto 28% desse mercado é 

 

dominado pelas empresas “chipeiras”, sua maior concorrente nesse cenário é a Movile, com 

 

22% do mercado  de SMS, seguida  da  Infobip  com 13% e a TWW com  10%. Tendo  em vista 

o mercado de SMS disputado apenas pelas Brokers homologadas pelas operadoras, no Brasil 

a Zenvia domina o mercado com 38% de Market Share, enquando a Movile possuí 

30% , seguida da Infobip com 18% e a TWW com 14% de Market Share. 

 

As  tecnologias  de  conversação  de  interface  do  usuário  são  atualmente  

um  dos principais trending topics no setor de tecnologia. A maioria das 

grandes marcas começaram a formular sua estratégia de chatbot dentro de 

sua estratégia maior de IA  (Inteligência  artificial)  e  automação.  Inovações  

como  chatbots,  alto-falantes inteligentes e carros autônomos estão 

gerando decisões políticas tão importantes. O mundo está se preparando 

para suportar o ataque de tecnologias de automação que  estão  prontas  

para  substituir  os  seres  humanos  em  tecnologias  repetitivas  e 

estruturadas. (JANARTHANAM, 2017, p.19). 

 

Segmento de atuação. 
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A Zenvia atua no segmento de comunicação mobile e no mercado de SMS, que é maduro e 

sem possibilidade de crescimento, fazendo com que as empresas desse ramo briguem com 

base no preço. 

 

O  uso  do  SMS  ou  Short  Message  Service  como  ferramenta  de  relacionamento  cresceu 

significativamente no último ano e é uma estratégia agressiva de comunicação com ligação 

direta,  personalizada,  instantânea,  interativa  e  abrangente,  características  importantes  

do Marketing de Relacionamento.



1207 

 

Além disso, segundo estudo feito pela Telefônica, em 2015, as mensagens curtas vão ser 

cada vez mais utilizadas como canal de comunicação empresa-cliente, no serviço conhecido 

como A2P (app para pessoa). 

 

De  acordo  com  a  própria  Zenvia,  o  mercado  corporativo  é  que  garantirá  a  receita  das 

operadoras  no  SMS,  já  que  considerando  o  curto  tempo  entre  emissão  e  recepção  da 

mensagem  e  o  baixo  custo,  as  empresas  aderem  a  solução  para  serviços  diversificados, 

como alertas de transação, envio de tickets de vôo, lembretes de consulta e exame, avisos 

de  fatura,  confirmações  de  compra,  autenticação  de  serviços  e  senhas,  pesquisas  de 

satisfação, relacionamento com clientes, ofertas, promoções e outros. 

 

Apesar  de  hoje  o  cliente  utilizar  pouco  a  ferramenta,  ela  é  muito  promissora,  já  que  

os usuários  de  smartphones  passam  24h  por  dia  próximos  à  ele.  Hoje,  90%  dos  SMS  

são abertos  e  lidos  em  menos  de  3  minutos,  fazendo  com  que  o  SMS  seja  seis  vezes  

mais eficiente do que o e-mail e 10 vezes mais eficiente do que a mala-direta. 

 

O  mercado  de  Chatbot  é  outro  segmento  em  que  a  Zenvia  atua  como  uma  forma  de 

diversificar seu portfólio e utilizar o recurso tecnológico existente em benefício da empresa. 

Trata-se   de   uma   novidade   tecnológica   no   mercado   brasileiro,   em   crescimento,   

alta potencialidade  de  desenvolvimento  e  movimentação  estimada  em  mais  de  47  

bilhões  de dólares  até  2020,  segundo  a  IDC.  Os  pontos  positivos  dessa  tecnologia  que  

mescla Inteligência Artificial com Aprendizado de Máquina envolvem automatização de 

processos, aumento de produtividade, redução de recurso humano, gestão de conteúdos 

relacionados a trabalho, simplificação de processos burocráticos  ou longos, como 

transações bancárias  e solução de dúvidas relacionadas a saldos, direitos trabalhistas, leis, 

entre outras. 

 

Outra pesquisa feita em 2017, da Mindbowser, indicou que 75% das empresas planejavam 

criar  um  chatbot  para  o  seu  negócio  ainda  naquele  ano  e  é  essa  movimentação  que  

tem estimulado empresas brasileiras a especularem o negócio. 

 

Fusão, Aquisição e Join Venture. 
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A Human iniciou as atividades em 2003 em Porto Alegre no mercado de SMS Marketing e 

Corporativo  e  os  únicos  funcionários  da  empresa  eram  o  Cássio  e  o  Victor.  Depois  de  

6 anos, em 2009 a Human, já com mais de 70 clientes e uma equipe maior, inauguraram a 

filial em São Paulo e simultaneamente desvincularam o serviço de SMS Marketing de seu 

portfólio, oferecendo apenas o serviço de SMS Corporativo.
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Em 2011 com a fusão da Human com a BeWirelles e a Comunika, surge a Zenvia, com um 

novo  posicionamento,  identidade  visual  e  comunicação,  mantendo  o  mesmo  portfólio  

de serviços. Integrando os funcionários de todas as empresas envolvidas na fusão, aumentou 

significantemente  o  tamanho  do  quadro  de  funcionários  da  Zenvia,  que  foram  divididos 

entre os escritórios de São Paulo e Porto Alegre. 

 

A compra da empresa PureBros em 2013 fez com que a equipe de VAS fosse incorporada a 

empresa,   adicionando   esse   serviço   ao   portfólio   da   Zenvia,   integrando   mais   alguns 

funcionários para o quadro da empresa. 

 

Em  2015  a  Zenvia  comprou  a  Spring,  uma  empresa  concorrente  no  mercado  de  SMS  

e VAS, incorporando mais duas equipes no quadro de funcionários da Zenvia. A aquisição da 

Spring significou crescimento extremamente relevante na receita mensal da empresa além 

de fazer com que a empresa se tornasse a líder de no mercado de SMS, com a maior fatia do 

mercado. 

 

A Zenvia iniciou, oficialmente, no mercado de Chatbots no ano de 2017 com uma equipe 

especializada na criação e desenvolvimento de bots. 

 

Dificuldades Organizacionais 

 

 

O  processo  de  fusão  ou  aquisição  é  acompanhado  por  uma  série  de  fatores  que  

trazem complicações durante o período de ação e familiarização. Uma das primeiras 

dificuldades enfrentadas  pela  Zenvia  após  a  aquisição  ou  fusão  com  uma  empresa  é  

no  momento  de fazer  o  valuation  da  empresa  a  ser  adquirida  e  a  auditoria  para  

garantir  que  não  tenha nenhum passivo relevante sendo ocultado. 

 

Seguindo  um  fluxo  cronológico,  a  próxima  dificuldade  é  percebida  no  processo  de 

integração  das  equipes  das  diferentes  empresas  recém  unificadas,  onde  pode  ocorrer 

choques  de  cultura  empresarial  que  afeta  no  modo  de  cada  um  trabalhar  e  se  portar  

no ambiente  de  trabalho.  Além  da  integração  humana,  existe  a  integração  de  sistemas, 
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extremamente  necessária  e  importante  para  a  incorporação  integral  do  novo  produto  

ou serviço no portfólio. 

 

No âmbito de vendas, chegar em um consenso com o executivo de vendas a respeito dos 

valores  e  preços  a  serem  praticados  pode  ser  difícil  e  desgastante  para  ambas  as  

partes envolvidas.  A  retenção  de  talentos  também  se  torna  uma  dificuldade  no  processo  

de
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aquisição  e  fusão  por  conta  da  geração  de  duplicidade  de  cargos,  fazendo  com  que  

seja quase que obrigatório o desligamento de um dos profissionais que ocupam o mesmo 

cargo. Tal comportamento das empresas podem causar receio em seus funcionários 

fazendo com que  eles  peçam  demissão  precipitadamente  antes  que  sejam  desligados,  

isso  ocasiona  na perda de conhecimento e tecnologias orgânicas. 

 

Considerações 

Finais 

 

 

Pode-se concluir que para que o crescimento de uma empresa ocorra com sucesso e 

alcance os objetivos estipulados é necessário avaliar o mercado de atuação assim como 

seus clientes e concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos. 

 

É possível avaliar que a Zenvia aproveitou uma oportunidade nas necessidades de grandes 

corporações para desenvolver seus serviços diante da tendência mercadológica, a 

utilização de meios eletrônicos para interagir com seu público final a utilização de SMS.   A 

maioria das  fusões  e  aquisições  foram  feitas  de  forma  racional,  avaliando  o  que  

poderia  ou  não agregar a empresa tendo em vista algum objetivo principal, como a 

aquisição da Pure Bros para atuarem no mercado de VAS. No entanto, a última aquisição 

realizada, com a empresa Spring, por parte das operadoras parceiras, representou um 

perigo de monopólio do setor, já que o principal objetivo da Zenvia era aumentar o poder 

de barganha, nos mostrando que querer “aniquilar” a concorrência nem sempre é bom, 

visto que ela é tão importante para que possa ser feito um parâmetro do que a empresa 

acerta ou erra no mercado atuante. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância da preservação de áreas verdes dentro da 

cidade de São Paulo. Por meio de fotografias dos parques Cidade de Toronto e São Domingos, 

localizados na região de Pirituba, zona noroeste da cidade, represento a beleza de árvores, flores, 

lagos, arbustos entre outros tipos de vegetação com a intenção de conscientizar a população paulistana 

sobre a preservação da natureza. Para fazer as fotos foi utilizado um iPhone 7 Plus, edição no Adobe 

Photoshop CS6 e conhecimentos adquiridos durante as aulas de fotografia e edição de imagem do 

curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; conscientização; parques; natureza; São Paulo; 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

  

Foto de Mimosa pudica Foto de Azálea 
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Foto do lago e vegetação Foto do lago e do fim da trilha 

  

Foto de luminária e vegetação Foto de flor e guarita 
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Foto do sol e árvores Foto de Araucária 

  

Foto de copa da árvore Foto de trilha 
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Atualmente a cidade de São Paulo possui 44% do seu território formado por áreas verdes, 

espalhadas pelo município em parques e praças. Isso corresponde a mais de 194 milhões de m², 

segundo dados da Secretária Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e da Rede Social de 

Cidades, de 2016.  

No entanto a distribuição é desigual, as áreas mais extremas, como Parelheiros, são as que 

possuem maior cobertura, enquanto as áreas do centro, como a Sé, possuem uma cobertura abaixo do 

esperado. Visto que o índice mínimo ideal de área verde por habitante, segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), é de 12m², apenas oito Prefeituras Regionais estariam dentro do adequado. 

Em prol da preservação e aumento das áreas verdes, a Prefeitura de São Paulo colocou no 

Plano de Metas 2017-2020, a meta de que a Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente 

pretende plantar 200 mil árvores na cidade, sendo que a maioria será destinada às áreas com menor 

cobertura verde. Até o primeiro semestre de 2018 foram plantadas 21484 mudas, segundo dados da 

Prefeitura de São Paulo. 

Contudo, grande parte da população não entende a importância da preservação dos espaços 

verdes na cidade de São Paulo. Venho por meio das fotografias expor a beleza natural da vegetação 

paulistana para contribuir com a conscientização dos cidadãos sobre a importância de cuidar da nossa 

natureza, principalmente dentro da maior metrópole do Brasil. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a fotografia pode atuar no fortalecimento 

da imagem do Cerrado Mineiro e a prática do Mountain Bike na região. 

A região do Cerrado Mineiro é composta por 55 municípios, na microrregião Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba em Minas Gerais, reconhecida pela produção de cafés de alta qualidade e cafés 

premium, Para promover, divulgar e incentivar a prática do esporte a fotografia tem um papel 

muito importante, porque tem a capacidade de transmitir a informação real, as percepções 

sensoriais e pode ser utilizado em anúncios e conteúdo nas redes sociais, blogs, sites e portais e 

com o engajamento de diversos públicos o conteúdo acaba gerando valor para a região. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Place Brand, Fotografia, Denominação de Origem, Cerrado Mineiro, Mountain 

Bike, Esporte, Protagonismo Popular. 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

  
Copa Internacional de Mountain Bike em 

Araxá, Minas Gerais 

Encontro de Ciclistas na Avenida Faria 

Pereira em Patrocínio, Minas Gerais 
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Atletas circulando próximo ao Morro do 

Gavião em Patrocínio, Minas Gerais 
Miriam Shimada atravessando o Córrego 

Feio em Patrocínio 

  
Atletas da modalidade elite na largada da 

Maratona do Cerrado Mineiro de Mountain 

Bike em Patrocínio 

Maratona do Cerrado Mineiro de Mountain 

Bike em Patrocínio, Minas Gerais 

 

 
Largada da Copa Internacional de Mountain  

Bike em Araxá 
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RESUMO 

 
O trabalho tem como objetivo apresentar a relação do conceito “Street Style” com a marca 

All Star Converse. Uma das principais características que faz a marca se aproximar do estilo 

é a autenticidade na maneira de se vestir. Muito usado pelos jovens atualmente, o “Street 

Style” surge na década de 50, marcando a transição da high culture para a cultura popular, 

sendo, hoje em dia, importante fonte de inspiração estilística. A principal característica 

do Street Style é a possibilidade de se expressar através das vestimentas, fazendo com 

que seja extremamente diverso, com peças atléticas, casuais e multiculturais, para o 

cotidiano das grandes cidades, conceito também presente na marca All Star.  Assim, 

entendemos que o estilo e a marca não são apenas sinônimos de moda, mas uma 

expressão de originalidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Street Style; moda; All Star; expressão 

 

 

ENSAIO FOTOGRÁFICO 

 

mailto:lepaulella@gmail.com


1222 

 

 
Modelo no sol usando glitter no rosto e 

corpo 

 
Sobreposição de body com short jeans 
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Modelo com short e meia rastão criando 

um estilo ousado e original 

 
Modelos em espaço urbano mostrando 

como usar o Street Style no cotidiano 
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Modelos com estilo Street Style 

confortável e moderno 

 
Modelos demonstrando como o Street 

Style é adaptável para todos os meios e 

estilos 
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CENTENÁRIO IRVING PENN – REPRODUÇÃO E INSPIRAÇÃO 
 

Aluno(s): Carolina S. Bernardo; Danilo S. Moura; Paula C. Oliveira 

E-mail: carolbernardo03@gmail.com; mouradanilo82@gmail.com; 

paulacoliveira42@gmail.com.  

Orientador: Maria Beatriz Rüegger de Albuquerque 

 

RESUMO 

 
A proposta do trabalho realizada na disciplina de Fotografia no 5º semestre de Publicidade e 

Propaganda consistia no estudo e na reprodução de um trabalho de um fotógrafo consagrado 

na área publicitária Nossa escolha foi Irving Penn, hoje homenageado com uma grande 

exposição no Instituto Moreira Sales - São Paulo em comemoração ao centenário de seu 

nascimento. Considerado um dos maiores fotógrafos do século XX, possui, até os dias atuais, 

um grande destaque como fotógrafo de moda e retratista de personalidades mundiais. 

Apresentamos este trabalho de reprodução de duas de suas fotografias icônicas, ambas tiradas 

em estúdio, com câmera Nikon D80, com iluminação de flashes eletrônicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Irving Penn; Reprodução. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

  

 

  

Reprodução da foto Mouth (for L’Oréal), 

New York, 1986 

 

Foto tirada em estúdio, com luz fria 

direta, flash, ISO 100, abertura de 

diafragma 16, obturador de 1/250s. 

Retoques em Photoshop. 

Mouth (for L’Oréal), New York, 1986 

Foto Original 

mailto:carolbernardo03@gmail.com
mailto:mouradanilo82@gmail.com
mailto:paulacoliveira42@gmail.com
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Livre Reprodução da foto Turning Head 

(1993) 

 

Foto tirada em estúdio com luz direta, 

sem flash, ISO 100, obturador de 5s 

diafragma de 8 

Retoques em Photoshop. 

 

Turning Head (1993) 

Foto Original 
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ENSAIO FOTOGRAFICO 

COCA-COLA – CHOOSE YOUR COLOR 
 

Aluno(s): Douglas Ono Uchida, Isabela Matias da Silva, Raphael Alves e Vanessa Lopes.  

E-mail(s): ono.uchida95@gmail.com, belaisa.matias@gmail.com, alvesraphael@uol.com.br e 

nenarock10@gmail.com. 

Orientador(a): Profa. Dra. Nancely Huminhick Vieira 

 

 

RESUMO 

O projeto experimental teve como objetivo criar uma campanha para divulgar os 

quatro novos sabores da edição limitada da marca Coca-Cola. O lançamento do 

mesmo ocorreu no primeiro semestre de 2017, levando em conta o clima brasileiro, 

focado no público jovem. A comunicação foi desenvolvida por meio de fotos que 

transmitiam o espírito jovem do produto em relação às novas cores utilizadas na 

embalagem. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Coca-Cola; edição especial; embalagem; jovens; cores. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Projeto experimental solicitado pela professora Nancely Huminhick Vieira, realizado na aula de 

fotografia publicitária do 5º semestre de 2017, do curso de Publicidade e Propaganda. Este consiste 

em compreender como a fotografia influencia na comunicação e linguagem das marcas. Portanto, 

realizamos um trabalho cujo tema é a edição de sabores limitados da Coca-Cola.  

 

O lançamento, que ocorreu no primeiro semestre de 2017, consistia em 4 novos sabores: laranja, 

cereja, limão e baunilha. A campanha teve como foco o público jovem e sincronizou com o clima 

brasileiro, de acordo com a sazonalidade. Como parte da comunicação, a empresa mudou 

sutilmente as embalagens das latas, caracterizando cada sabor com uma cor diferente, em tons 

vibrantes.  Pensando nisso, foi realizado um projeto experimental que demonstrasse a característica 

jovem, divertida e irreverente da nova edição especial Coca-Cola.  
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O processo durou cerca de 4 aulas, sendo dividido em etapas: a idealização do projeto, a captura, 

montagem e tratamento de imagens. O shooting ocorreu no período de 2 aulas, em um estúdio 

fotográfico, com a câmera Nikon D90, obturador 4.5, distância focal de 45mm, tempo de exposição 

de 1/125s, lente 18 105, ISO-200, flash dos dois lados, rebatedor do lado direito e softbox ao lado 

esquerdo. 

 

Os maiores desafios durante o processo foram: a escolha da modelo, a iluminação, o contraste de 

cor entre a modelo e a embalagem e a posição do produto na imagem. Para a escolha da modelo, 

foi tido como critério o espírito jovem, espontaneidade diante a câmera. 

 

Para haver contraste entre a modelo e o produto, foram escolhidas trajes da cor preta e sem 

estampa. Por ser um produto que possui embalagem metálica, uma grande dificuldade foi a 

iluminação, principalmente no que se refere a sombra e reflexo. 

 

Após uma breve análise da distância entre o rosto da modelo e o produto, optou-se pelo foco único 

com a aproximação de ambos os elementos, possibilitando a visibilidade das múltiplas expressões 

faciais.  

 

A seleção das fotos foi baseada na posição da modelo, destaque no produto e expressão facial, 

recorte e padronização de tamanho das figuras para causar uma sensação de naturalidade e ajuste 

de contrastes para a homogeneização da iluminação.     
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Modelo e Produto. Foto 1 sem edição no laboratório  Modelo e Produto. Foto 2 sem edição no laboratório. 
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Modelo e Produto. Foto 3 sem edição no laboratório. Modelo e Produto. Foto 4 sem edição no laboratório. 

  

  

A peça publicitária foi dividida em 4 faixas, cada uma representando o seu respectivo sabor e 

personalidade. A expressão facial na faixa 1 (sabor limão) revela a acidez no olhar, mas sem perder 

a doçura do sorriso sutil. Na faixa 2 (sabor laranja) há um contato visual direto com o consumidor, 

convidando-o para uma nova experiência, já que culturalmente essa fruta é combinada com outras 

bebidas. Na faixa 3 (sabor cereja), foi feita uma referência a expressão em inglês da cultura norte 

americana “cherry lips”, em livre tradução “lábios de cereja”, por isso a modelo segura o produto 

em frente aos lábios, simulando um beijo misterioso. E na faixa 4 (sabor baunilha) o olhar transmite 

a leveza e delicadeza que é compatível com a suavidade da baunilha.  

 

Para a finalização, os elementos tipográficos contaram com a vetorização das esferas coloridas de 

cada sabor. A diagramação e tipografia são inspiradas no key visual do produto, obtendo o resultado 

abaixo. 
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Produto Final - Fotos 1,2,3 e 4 editadas, acrescidas de logo e slogan da marca 
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ENSAIO FOTOGRÁFICO 

CRUZEIRO DAS FLORES 
 

Aluno(s): Ana Beatriz Barbosa Queijo Felix E-mail: ana.felix02@hotmail.com 

Orientador: Profa. Dra. Nancely Huminhick Vieira 

  

 

 

RESUMO 

 

O Ensaio intitulado “Cruzeiro das Flores" retrata fotograficamente as diversas espécies de 

flores encontradas durante o percurso do cruzeiro MSC POESIA, em Julho/2018, pela Europa. A 

intenção é mostrar a sensibilidade das flores e sua resistência durante o verão, além de outros 

fatores que influenciam para a sua integridade física. O presente trabalho realizou o levantamento 

florístico, no qual foram registradas diversas espécies, distribuídas em gêneros e famílias. O cruzeiro 

percorreu aproximadamente 4.200 km, em sete dias de viagem, e visitou áreas verdes urbanas e 

parques localizados na orla no mediterrâneo, iniciando a viagem pela Itália, passando, em sequência, 

por Grécia, Albânia e Croácia. Todas as fotos foram tiradas com o Iphone 8, da Apple com câmera 

de 12MP e abertura de ƒ/1.8, e sem nenhum tipo de filtro de câmera, somente o zoom digital (até 

5X) quando se fez necessário. Com o verão, os países na Europa, ficam mais expostos 

ao sol, uma vez que o dia escurece bem tarde - mais ou menos 21h -  e por isso, 

aproveitar essa oportunidade, fez com que em todas as fotos, a luz solar, 

compusesse a imagem tornando-a com uma cor mais vibrante e clara. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; flores; sensibilidade; viagem; cruzeiro. 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
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A sensibilidade das flores se equipara a sensibilidade de versos de poemas: são aqueles que tratam 

da etimologia das palavras, formadas pela beleza e sentimento estético de um significado. Diante 

disso, inicia-se o estudo a partir dos versos do poema Miragens e Imagens de Noemio Spada. 

 

Miragens e Imagens 

  

Quando a vida nos anima, na idade adolescente,  

aos impulsos da esperança, há vontade de vencer.            

  Há nos sonhos, miragens que surgem de repente, 

e que felicidades róseas, nos vêm oferecer. 

 

E, sonhando sempre, corajosos caminhamos,  

pelos dias do tempo, percorrendo nossa estrada.  

Na ilusão ainda, das miragens nos lembramos, 

e, de ofertas lindas, que nos foram reveladas. 

 

Ignoramos que miragens são, ilusões apenas, 

que surgem e fazem crer fonte e pousada, 

aos viandantes cansados, nos caminhos do deserto.  

 

E assim vivemos nós, confusos na linguagem,  

nos parônimos dos termos, do certo e do incerto. 

As miragens vêm nos sonhos. Mas a vida tem imagens… 

 

      Noemio Spada, 1984 

 

Foram sete dias intensos de viagem, nos quais “descanso” não era uma palavra muito 

mencionada entre nós. Digo nós porque fiz uma viagem em família, com meus pais, irmão, tios e 
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avós. O nosso roteiro tinha como premissa conhecer um pouco mais da vasta Europa, em busca de 

paisagens bonitas - e, nessa época do ano, junho para ser mais exata. Estávamos sempre também a 

procura de uma sombra para se proteger do imenso calor europeu. Eu, por gostar muito de flores, 

tentei achar algumas espécies diferentes e que eram, de certa forma, características das suas 

respectivas regiões. 

 Todas as fotos foram tiradas com o Iphone 8, da Apple, e sem nenhum tipo de filtro de 

câmera, somente o zoom quando se fez necessário. 

O nosso primeiro destino foi Veneza, na Itália. Com certeza, o que mais nos chamava 

atenção era a beleza da cidade e seus incríveis canais. 

Perdi as contas de quantas vezes nos deparamos 

admirando e tentando entender como a cidade 

logisticamente sobrevivia e também como as pessoas 

enfrentavam aquela imensidão de água. Nesta cidade, a 

primeira flor que encontrei foi a Flor de Veneza, que me 

chamou muito atenção, muito perto de onde estávamos 

hospedados. Um bom começo, que me deu mais vontade 

de seguir procurando espécies diferentes.  

  

 

 

 

 

 

                                                 

 

Ao pesquisar este tipo de flor, percebi que era um Lírio - 

este, mesmo sendo comum no Brasil, não foi algo que identifiquei 

logo da primeira vez. O Lírio faz parte das flores de gênero Lilium e 

da família Liliaceae. Essas, por sua vez, são originárias do hemisfério 

norte, porém a maior parte das espécies estão na China e Japão.  

Algumas delas são originárias dos trópicos e de regiões de altitude 

elevada, mas, em sua maioria, são resultantes de vários 

cruzamentos entre si e por isso são chamadas de lírios híbridos.  

Continuando a viagem com o cruzeiro, por mais lindas que 

fossem as flores que iam aparecendo em meu caminho, algumas 

eram um pouco comuns e as vezes nem me chamavam atenção. Por 

isso, segui navegando até outras cidades.  

Continuando o nosso roteiro, nossa próxima parada foi Bari, uma 

cidade bem pitoresca da Itália e com características marcantes. O que mais me chamou atenção 

foram as mulheres que fazem as massas de macarrão em frente às suas casas e que vendem estes 

produtos frescos. Em meio a esse frescor, me deparei com Figura 18: Flor de Bari, Itália 

Figura 17: Flor de Veneza, Itália 
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a segunda espécie que me 

fixou os olhos, a Tagetes. 

Além de possuir uma cor 

vibrante, preenchia uma 

das casas dessas senhoras. 

Essa espécie é a 

Tagetes Patula e pertence 

à família Asteraceae. Ela é 

originalmente do 

México, mas, por ser 

muito resistente ao 

inverno, explica ser 

encontrada em países de 

muito frio. É conhecida pelo 

nome Cravo-de-

Defunto por possuir folhas bem ramificadas e de odor muito forte. Por mais que possua essa 

característica, ela é um ótimo repelente para locais onde se tem muito calor e áreas verdes.                                                           

 

Particularmente, este próximo país foi o que mais me chamou atenção, principalmente pela 

sua cultura: chegamos à Grécia! No primeiro dia no país, conhecemos Olímpia, cidade em que até 

hoje são realizadas as comemorações e início dos Jogos Olímpicos. Nessa cidade, fomos a um sítio 

em que tivemos experiências gregas, desde danças típicas, até gastronômicas e suas plantações. Foi 

um verdadeiro encanto e por isso, não perdi a oportunidade de encontrar uma flor em que poderia 

adicionar ao meu álbum de fotos. A espécie da flor é a A. Sylvestris e pertence à família Apiaceae, 

do gênero Cicuta, que apresenta quatro espécies muito venenosas. Originárias de países 

temperados do Hemisfério Norte, aparentam ser muito delicadas e, até por isso, deve-se tomar um 

certo cuidado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 19: Flor de Olímpia, Grécia. 



1236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Em Mykonos, nossa segunda cidade na Grécia, estava com muita vontade de conhecer as 

famosas flores rosas, as Primaveras - e, claro, esta foi a primeira atração que fotografei por lá. No 

entanto, quis me aprofundar em outras espécies e, por isso, cheguei a espécie Viola, da família 

Violaceae. Esse gênero é o maior da família, contendo 

mais de 500 espécies e é característico do Hemisfério 

Norte, mas se faz muito presente em regiões um 

tanto quanto divergentes, como Havaí e 

os Andes. De cor forte, a flor se destacou em um lindo 

jardim com folhagem verde. Essa flor se faz muito 

presente na região porque se habitua tanto com 

o verão, quanto no inverno. 
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Chegando quase ao fim da viagem, nosso destino era 

Sarandë, na Albânia. Lá, fomos até Gjirokaster, a famosa 

cidade de pedra, um lugar incrível e que se sustentou por um 

grande período de guerra. Lá encontra-se conservado o Forte, 

uma linda construção que hoje é usada como museu aberto. 

Também, como não poderia faltar, há alguns retratos da 

guerra, bem como armamentos e tanques. Em um dos jardins, 

me deparei com a flor de gênero Lavatera e com a flor de 

gênero Lupinus, mais conhecido como Tremoceiro. Suas 

famílias são respectivamente as Malvaceae e as Fabáceas e 

são caracterizadas por ter origem europeia e por ter um crescimento rápido. A primeira é conhecida 

como uma flor trepadeira e herbácea e são indicadas para grandes jardins e parques. A segunda por 

sua vez, é muito utilizada como fertilizante natural em regiões agrícolas, uma vez que possuem uma 

grande quantidade de nitrogênio.  

 

                         

Figura 20:Flor de Mykonos, Grécia. 
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Chegamos ao nosso último destino, que já trazia 

consigo um sentimento de nostalgia e saudade por algo que 

deixaríamos em breve. Dubrovinik é uma cidade da Croácia, 

muito procurada pelos turistas. Por estarmos em nossa 

parada final, a programação foi extremamente curta - algo 

que não atrapalhou minha busca pelas mais belas e 

diferentes espécies de flores. Na cidade, encontrei dois tipos 

que me agradaram muito. O primeiro é a Astromélia e que por mais que temos aqui no Brasil 

também e sua origem é daqui, achei curioso ser muito presente na Europa. Essa flor é do gênero 

Alstroemeria e da família Alstroemeriaceae e é caracterizada por ser uma flor híbrida e muito 

adequada para decorar jardins. Por se comportar bem no mediterrâneo, acaba sendo muito utilizada 

na região e a grande incidência solar faz com que a flor se desenvolva melhor. 

 

          

 

 

 

 

Enfim, acabou a viagem e depois dela, tive a certeza que o estudo florístico não é apenas 

um hobby, mas algo que me faz conhecer mais a fundo a imensidão do mundo - algo como poemas, 

quando nos perdemos - e logo em seguida nós achamos - em palavras descritas. Aprende-se a cada 

instante. Encontra-se a cada verso. Descobre-se a cada caminho. Poderia escrever páginas e páginas 

sobre estas espécies, mas em um breve texto, acredito ter conseguido chega às origens dessas flores 

Figura 21: Flor de Sarandë, 

Albânia. 

Figura 7: Flores de Dubrovinik, 

Croácia. 

Figura 6: Flor de Sarandë, Albânia. 

Figura 8: Flores de Dubrovinik, 

Croácia. 
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e suas belas características. Não posso esquecer de mencionar de que isso só deixaria de ser 

somente uma lembrança e se tornaria algo palpável, por causa da fotografia. Um recurso que cada 

vez procuro entender e estudar mais para ter registros como esse e em que eu possa compartilhar 

com várias pessoas o que é a minha fotografia. Assim como disse Noemio Spada "As miragens vêm 

nos sonhos. Mas a vida tem imagens" - e que belas imagens.  
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RESUMO 

 

A proposta era criar uma campanha para promover a nova coleção de inverno da marca 

Guess. Foi criada a campanha “Find Your Color”, cujo conceito criativo era colocar em 

evidência as cores das peças. Dessa forma, a estética escolhida foi colocar a foto em preto e 

branco, com exceção das peças chave e alguns outros detalhes pequenos que são parte das 

cores da coleção. 

Neste ensaio fotográfico estão as fotos tiradas e editadas para a montagem do catálogo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cores; guess; inverno; catálogo; coleção.  

 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

 

Modelo com casaco no ombro, realçando o 

batom vermelho. Cor em destaque: Verde. 

 

 

Modelo sentada usando a jaqueta e um 

óculos azul. Cor em destaque: Rosa. 
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Modelos posando contra o sol usando 

jaquetas. Toque da cor principal da 

campanha no batom das duas. Cores em 

destaque: Verde e rosa. 

 

 

 

 

 

Modelos com casacos contrastantes ao 

ombro, se entreolhando. Cores em 

destaque: Verde e rosa. 

 

 

 

 

 

Modelo usando suéter do mesmo tom da 

cadeira ao fundo. O batom remete a cor 

principal da campanha, o vermelho. Cor 

em destaque: Amarelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Modelo posando com uma folha de mesma 

tonalidade que seu suéter. Batom vermelho 

remetendo a cor principal da campanha. 

Cor em destaque: Amarelo.  
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Plano contra-plano das modelos com 

contraste do sobretudo com o suéter. Cores 

em destaque: Azul e amarelo. 

 

 

 

 

 

Modelos contrastando o sobretudo e o 

suéter, em bancos com as cores em 

posições invertidas às peças usadas. Cores 

em destaque: Azul e amarelo. 
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Modelo usando sobretudo e batom em meio a pilares de mesmo tom. Cor em destaque: 

Vermelho. 

Modelo usando sobretudo no mesmo tom do batom, do óculos e da cadeira. Cor em destaque: 

Vermelho. 
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RESUMO 
 

A proposta do trabalho no 5º semestre, na disciplina de fotografia prática, era a escolha de um 

produto Top of Mind que anualmente qualifica as marcas mais lembradas pelos consumidores, 

e realizar fotos de campanha para editoriais. Realizamos a pesquisa do produto, publico alvo e 

tiragem, assim como da revista cujo título escolhido foi a Men's Health e a Women's Healt  

publicadas em dois formatos: meia página e página dupla. 

O ensaio do anuncio realizado foi feito para a marca Nike. O conceito era passar a leveza e 

conforto do calçado, o mostrando como melhor opção para a prática de atividades físicas. Não 

havia a pretensão de colocar o calçado como apropriado para esportes e treinos de alto impacto, 

mas sim para a prática de exercícios individuais e para atletas amadores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; Nike; Ensaio; Publicidade. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

Foto para página dupla  

Foto tirada em estúdio com luz direta, 

Câmara Nikon D 90, ISO-100, obturador 

1/160s, distancia focal 80mm, diafragma 

11 com retoques no Photoshop. 

 

Anúncio Aplicado 

 

mailto:carolbernardo03@gmail.com
mailto:mouradanilo82@gmail.com
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Foto para meia página/ Foto aplicada 

Foto tirada em estúdio com luz direta, 

Câmara Nikon D 90, ISO-100, obturador 

1/160s, distancia focal 70mm, diafragma 

11 com retoques no Photoshop. 

 

Anúncio Aplicado 
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Foto para página simples/ Foto 

aplicada 

Foto tirada em estúdio com luz direta, 

Câmara Nikon D 90, ISO-100, obturador 

1/160s, distancia focal 70mm, diafragma 

11 com retoques no Photoshop. 

retoques no Photoshop. 

 

Anúncio Aplicado 
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MACKENZIE ENTRE LINHAS: COSMOS 
 

Aluno(s): Carolina Miki Tokuyoshi                               E-mail: c.tokuyoshi@gmail.com 

Orientador: Maria Beatriz Ruegger 

 

 

 

RESUMO 

 
O projeto Mackenzie Entre Linhas foi aplicado no 4º semestre, na matéria de Fotografia Prática. 

Seu objetivo consistiu em criar um catálogo fotográfico da exposição de um artista imaginário, 

neste caso, denominado Bumblebee Stones, usando os arredores do campus como obras. A 

intenção foi compor fotografias sob uma perspectiva abstrata, mostrando como um lugar, que 

faz parte do nosso cotidiano, pode se tornar "outro" visto sob um novo e diferente enfoque. As 

obras registradas resultaram em um catálogo da exposição: “Cosmos”, este, foi dividido em 

duas partes, a primeira batizada de “Reflexões” e a segunda “Insanidade”. As obras se 

caracterizam pelo tratamento para as fotografias, que sugerem a idéia de “outra dimensão”, ou 

seja, o mesmo lugar de passagem habitual visto e registrado por outro olhar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; perspectiva; universidade; paisagem; cotidiano. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

 

 
Cosmos: foto de abertura do catálogo            Reflexão: Piscina do Intelecto 
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Reflexão: Ver Reflexão: Ao seu lado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão: Solitude  
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Insanidade: Abraço Insanidade: Centopéia 

  

 

 

Insanidade: Trilhando um caminho  
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Insanidade: Os três Mosqueteiros Insanidade: Atalho para o Paraíso 
  

 
  

Insanidade: Love  
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MADRUGADA ESPIRITUAL COM JOVENS 
 

Aluno(s): Pedro Modesto Mesquita     E-mail: 

pedromesquita3103@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Lassala da Silva 

 

 

 
RESUMO 

 
Os cristãos, normalmente, são julgados como pessoas totalmente quadradas e sem liberdade ne-

nhuma devido às doutritas impostas pela religião. Mas o meu objetivo foi provar o contrário, me 

voluntariando para registrar momentos desses fiéis totalmente na contra-mão do que especulam 

pelo Brasil. Nas minhas fotos podemos ver jovens vestidos de um jeito considerado não padrão que 

a sociedade tem do cristão, geralmente engravatado, com terno, as mulheres com o cabelo preso e 

vestindo saia jeans. Eu fiquei muito observativo na tal “balada gospel” e percebi que esses jovens 

possuem a mesma liberdade que um jovem não cristão tem de aproveitar uma festa, mas 

óbviamente sem ingerir bebidas alcóolicas, beijar bocas aleatórias e até mesmo o consumir de 

drogas ilícitas. O meu foco foi usar cores mais fortes e um pouco mais vibrantes para retratar essa 

liberdade sem precedentes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: jovem; religião; balada; diferente; lifestyle; 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

 

 

Jesus Squad Casa cheia 
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Bate cabeça Erguei as mãos 

 

 

legenda  
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O HEDONISMO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 
 

Aluno(s): Luiza Brilhante Galvão  E-mail: luizabrilhanteg@gmail.com  

Orientador: Prof. Manoel Nascimento  e- mail: manoel@mackenzie.br 

 

 

 

 
RESUMO 

 
O hedonismo prega o prazer como estilo de vida. Mas o que seria prazeroso para o homem do século 

XXI? Pelo o que explica Bento Alves da Costa Filho, nos dias de hoje, o discurso hedonista prega o 

amplo incentivo ao consumo e mostra para todos - da base ao topo da pirâmide - o lado glamoroso 

de acumular bens, produtos "hedônicos". É onde o autor Mark Manson acha o erro dos dias atuais. 

Ele explica que nunca sentiremos felicidade de maneira plena, visto que esses pequenos prazeres são 

rapidamente superados. O homem encontra no consumo a fuga para o seu sofrimento. Com esse 

pensamento a autora Isabel Fortes fala da  atual necessidade dessa sociedade do espetáculo em 

consumir, em que cultivar o prazer como estilo de vida está completa e erroneamente ligada ao 

consumo e são poucos os que conseguem enxergar nas pequenas coisas do dia a dia a verdadeira 

forma de felicidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: consumo; felicidade; hedonismo; fuga. 
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               Fim da linha Run, forrest, run 

  
50 tons de azul Pai e filhos 

  
Nadar  Olhares  
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                     Fim de praia                                     

Das coisas da vida, uma das mais simples 

 

        
                 Miguel                                                                               início de vida  
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O REI LEÃO - UMA RELEITURA EXPRESSIONISTA. 
 

Aluno(s): Mauro Silva Jr, Juliana Moraes e Gabriela Alves.   

E-mail: mauro.silva.jr@outlook.com 

Orientador: Thiago Mori Leite 

 

RESUMO 

 

 O trabalho parte da sala de aula, de um estudo realizado pelo professor Thiago Leite, 

onde estudamos várias escolas cinematográficas e seus estilos ao longo do tempo. 

Deveríamos aplicar os elementos de uma dessas escolas em um ensaio fotográfico 

autoral. Nossa escolha foi o Cinema Expressionista Alemão, usando seus elementos e 

estilo em uma releitura fotográfica do filme clássico da Disney “O Rei Leão”. 

Empregamos o uso de forte contraste de cores (preto e branco), luz e sombras para 

causar maior dramaticidade na cena. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: rei, king, leão, lion, expressionismo. 

 

 

ENSAIO FOTOGRÁFICO 

 

 

  
1. O Rei Leão. 2. Família. 
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3. Amizade 4. O peso do trono 

 

  
5. Fuga 6. Amadurecimento 
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7. O reencontro.                                                   8. Redescobrindo o amor. 

    
9. Volta ao lar.                                                10. Enfrentando o inimigo. 

 11. Rei. 

  



1261 

 

OS SETE PECADOS CAPITAIS SOB INFLUÊNCIA SURREALISTA E DO EXPRESSIONISMO 

ALEMÃO 
 

Aluno(s): Amanda Raminelli, Bruna Bottan Chierice, Carla Ramalho Souza, Giovana Alicia 

do Nascimento Oliveira, Giovanna Schumacher Vecchi, Maria Eugênia Sordi dos Santos. 

E-mail: amandaraminelli@hotmail.com carlarsouza@yahoo.com.br 

bru_bottan@hotmail.com alicia.nascoli@gmail.com gisvecchi@hotmail.com 

mariaesordi@gmail.com  

Orientador: Prof. Fernando de Jesus Giraldo Salinas 

 

 

 

RESUMO 

 
Este ensaio fotográfico consiste em retratar os sete pecados capitais, defeitos de conduta 

popularizados pela Igreja Católica, na Idade Média, com o objetivo de facilitar o cumprimento 

dos Dez Mandamentos, na ótica da arte surrealista e do expressionismo alemão. O trabalho foi 

motivado pela avaliação da matéria Linguagem Audiovisual, que propunha uma série de 

fotografias influenciadas pelos movimentos artísticos já citados, e a escolha do tema é 

justificada pela possibilidade de trazer um assunto discutido há séculos para a visão atual. 

Ditados populares foram usados como referências aos pecados e, para um cenário surrealista e 

expressionista alemão, a localidade escolhida foi a Casa Amarela do bairro Consolação, na 

cidade de São Paulo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: pecados capitais; surrealismo; expressionismo. 

 

 

CORPO DO TRABALHO 

 

  

Avareza – “Mão de vaca” Gula – “Olho maior que a boca” 

mailto:amandaraminelli@hotmail.com
mailto:carlarsouza@yahoo.com.br
mailto:bru_bottan@hotmail.com
mailto:alicia.nascoli@gmail.com
mailto:gisvecchi@hotmail.com
mailto:mariaesordi@gmail.com
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Ira – “O ódio costuma mostrar o que o amor 

oculta” 

Preguiça – “Fazer corpo mole” 

  

Soberba – “A vaidade sempre quer aplauso” Luxúria – “Cada idade tem seu prazer e sua 

dor” 

 

Inveja – “A cobra, onde tem ovos, aí tem 

olhos” 
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“QUANDO O VERDE DOS TEUS OLHOS SE ESPALHAR NA PLANTAÇÃO” 
  

  

Aluno(s): Vitoria Hatsue Hirata                    E-mail: vithatsue@hotmail.com  

Orientador:  Prof. Manoel Nascimento        E-mail: manoel@mackenzie.br  

  
  
  

RESUMO  

  
Na última semana de julho de 2018, a Igreja Bíblica da Paz realizou um trabalho voluntário que levou 

atendimento odontológico, médico e optométrico à população de Guaribas (Piauí), além de 

providenciar também palestras sobre beleza para as mulheres e atividades com as crianças. A cidade 

– 669 km da capital Teresina – já foi uma das regiões mais pobres do Brasil e foi piloto do Fome Zero 

em 2005. Guaribas fica na Serra das Confusões, local repleto de sítios arqueológicos. A reserva, 

diferentemente do que muitos pensam, faz parte da zona fluvial das bacias hidrográficas dos rios 

Parnaíba e São Francisco, ou seja, é rica em águas. A Igreja Bíblica da Paz também levou cestas 

básicas para as famílias mais pobres. O objetivo desse ensaio fotográfico é entender que a pobreza 

não é a característica mais importante da região, mas sim seus próprios habitantes.   

  

PALAVRAS-CHAVE: Piauí; fotografia; Serra das Confusões, trabalho voluntário.  

  

  

  

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO  

  

 

 Pequeno comércio local  Senhora descansando ao voltar da “roça”  
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 Trabalhadora rural no Espaço Beleza  Trabalhadora rural esbanjando chapéu novo  

 

Atividade com crianças de Lagoa de Cima,  Voluntário e trabalhador preenchendo  

 BA  formulário para visitas futuras da igreja  

local  

  

 

 Crianças vestindo pulseiras doadas em  Gincanas e brincadeiras com crianças da  

 Lagoa de Cima, BA  Bahia   
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Meninos aguardam atendimento  Menina aguarda sua vez para atendimento 

odontológico infantil  odontológico infantil  

  

 

 Voluntários distribuem cestas básicas  Morador observa serviço voluntário de  

 (“feirinhas”) nas casas do vilarejo  saúde do outro lado da rua  

  

 

 Trabalhador fazendo exame de vista   Voluntários em peça teatral na praça de  

Guaribas  
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REGISTROS DE EXPERIÊNCIAS DE FÉ 
 

Aluna: Giulia Pereira Giaffredo E-mail: giaffredo.giulia@gmail.com  

Orientador: Prof. Manoel Nascimento  Email: manoel@mackenzie.br 

 

 

RESUMO 

 

Pretende-se neste trabalho em forma de ensaio fotográfico, abordar aspectos que norteiam as 

experiências de fé das pessoas dentro de sua religião, além de apresentar de que forma a fotografia é 

capaz de registrar a entrega das mesmas, ao que creem. Este ensaio está dividido em três partes: na 

primeira são apresentados alguns aspectos relativos à adoração. Na segunda, tem‐se um pequeno 

registro de orações, e na terceira, é abordada a unidade. Sabemos que existe uma dimensão espiritual, 

e aqui registradas estão, as demonstrações visíveis do invisível aos olhos humanos e da devoção.  

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; fotodocumental; religião; Deus. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

  

Jovens em momento de louvor e adoração Marcha Pra Jesus 2018, mulher se emociona 

durante show 

mailto:giaffredo.giulia@gmail.com
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Jovem em adoração, encontro de mulheres 

+QV 

Mulher se emociona ao orar pela sua família 

 

 

Marcha Pra Jesus 2018, homem ora com o 

rosto no pó 

Mulheres sem emocionam ao se juntarem para 

orar 

  

Garotinha enrolada em bandeira de Israel 

durante dispersão da Marcha Pra Jesus 2018 

Mãos para o alto durante ministração, 

demonstração de entrega 
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Bandeira de Israel hasteada durante show da 

Isadora Pompeo, cantora Gospel 

Santa Ceia, homem ora ao lado de sua esposa 

com o cálice na mão 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Em minhas fotografias utilizei a linguagem do fotodocumentalismo social, que segundo Jorge Pedro 

Sousa, “procura abordar, mais ou menos profundamente, quer temas estritamente humanos quer o 

significado que qualquer acontecimento possa ter para a vida humana. ” O contexto diz muito sobre 

uma foto. Durante a criação deste ensaio, fui exposta à diversas situações em que as fotos foram 

capazes de me emocionar até mais do que a realidade. Seja no momento da edição, ou apenas quando 

fui relembrá-las.  

Fotos são essência, são registros que marcam momentos valiosos, momentos que vale a pena recordar 

pois, esse elemento tão incerto que é o tempo, vai passando por nós e nos obriga a tomar decisões 

muitas vezes baseadas em fé pois não sabemos o dia de amanhã. Com a fotografia, passamos a ver 

mais do menos, analisamos com maior atenção aspectos menores que passariam despercebidos por 

nós na rotina do dia a dia. Este ensaio proporcionou viver junto de muitos fiéis, suas experiências de 

fé. A composição da atmosfera espiritual criada por uma entrega. Minha intuição me ajudou a captar 

o momento e toda a relação de seus elementos em movimento.  
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SUSTENTABILIDADE NA RODOVIA TRANSPANTANEIRA 
 

Aluno(s): Giulia Fantinato Cortez E-mail: giuliafantinatocortez@gmail.com 

Orientador: Prof. Manoel Nascimento E-mail manoel@mackenzie.br 

 

 

 

RESUMO 

 
O presente ensaio fotográfico visa contribuir com as discussões sobre a sustentabilidade na 

estrada Transpantaneira, rodovia com 147 km de extensão e que liga o município de Poconé 

até a localidade de Porto Jofre, fazendo considerações sobre a fauna e a flora representadas na 

região e tendo como objetivo estabelecer paralelos entre a educação sustentável e a preservação 

do local. Desta forma, apresentam-se imagens que possuem como finalidade o esclarecimento 

e o ensinamento do cuidado ambiental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: sustentabilidade; meio ambiente; fotografia; turismo 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 
 

Búfalos são usados para evitar ataques de onça 

na região 

 

 

 

Início do Pantanal Mato-grossense 

 

 

 

 
 

Estrada de terra batida que visa a preservação 

do ambiente selvagem 

O Tamanduá-bandeira alimenta-se 

principalmente de formigas 
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O jacaré-do-pantanal é protegido por lei O jacaré-do-pantanal vive em ambiente 

aquático 

 

 
Martim-pescador-grande, considerado a maior 

espécie da família Alcedinidae 
Pantaneiro conduz boiada 

 

 

 

 

 

O ninho do tuiuiú pode atingir 1 metro de 

diâmetro 
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TRADUZINDO A ARTE PARA O COTIDIANO 
 

Aluno(s): Luiz Felipe Conatti, Renata Silva      E-mail: luiz.conatti@hotmail.com 

Orientador: Profa. M. Maria Beatriz Rüegger de Albuquerque 

 

 

RESUMO 

 
O trabalho tem como proposta fazer uma releitura fotográfica de obras de arte. As obras 

selecionadas foram escolhidas a partir da matéria dada no Curso Teórico de Fotografia do 4º 

semestre desta Faculdade. Os artistas em questão foram importantes para o desenvolvimento 

da arte e da fotografia ou contribuíram para estas de forma inovadora. As fotografias foram 

recriadas com materiais, objetos e elementos do nosso cotidiano.  

Especificamente para este projeto, fizemos a releitura das seguintes obras: “Castelo e Sol” de 

Paul Klee, “Man Ray contemplando o busto de Man Ray” de William Wegman e “Retrato 

experimental de uma mulher” de Philippe Halsman.  

 

PALAVRAS-CHAVE: fotografia; releitura; obras. 

 

 
 

   
 

 

“Castelo e Sol” 

 Por Paul Klee 

"Castelo e Blocos" 

 Por Luiz Felipe Conatti e Renata Silva 

 

 
Paul Klee (1879 / 1940) - foi um pintor influenciado por diferentes movimentos artísticos como o 

expressionismo, cubismo e surrealismo, além de ser um importante professor na escola Bauhaus. As 

obras de Paul Klee apresentam características geométricas, como mosaicos, abstrações e variedade 

de cores na construção de suas pinturas. A pintura escolhida para nossa primeira releitura foi “Castelo 

e Sol”, que apresenta justamente essas características de cores, construção com formas geométricas 

e padrões em mosaico.  
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Para nossa fotografia, utilizamos blocos de Lego para construir uma estrutura similar, pois estes 

apresentam cores e formas geométricas muito semelhantes à pintura. 

 
 

“Man Ray contemplando o busto de Man Ray” 

Por William Wegman 

 

"João em autocontemplação"  

Por Luiz Felipe Conatti e Renata Silva 

 
  

Nascido em 1943, William Wegman é um artista estadunidense mais conhecido por suas composições 

com cachorros. Sua obra traz fotografias, pinturas e vídeos. Ficou famoso por colocar seus cachorros 

em posições e atitudes humanas, juntamente com objetos que davam significado à obra.  

A fotografia escolhida para nosso projeto foi a "Man Ray contemplando o busto de Man Ray", que 

ganha esse título por ser Man Ray o nome do cachorro e por homenagear a obra "Aristóteles 

contemplando o busto de Homero", pintura de Rembrandt.  

Para nossa releitura posicionamos um cachorro de um integrante do grupo observando uma pequena 

escultura “de si mesmo”, assim como na fotografia original de William Wegman. 
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“Retrato experimental de uma mulher” 

 Por Philippe Halsman 
"Experiência em retrato de aluna" 

Por Luiz Felipe Conatti e Renata Silva 

 

 

 
Philippe Halsman, nascido numa família judaica, foi um fotógrafo estadunidense. Nasceu em 

Riga, então parte do Império Russo, depois pertencente à Letônia. Começou a contribuir com 

trabalhos fotográficos para a Vogue e foi ganhando reputação de um bom retratista. Continuou 

seu trabalho como fotografo de moda e em 1941 conheceu Salvador Dalí e começaram a 

realizar trabalhos juntos como o “Dalí Atomicus” que explora a idéia de suspensão, contida, 

posteriormente, em muitos de seus retratos. Para nossa releitura, utilizamos o “Retrato 

experimental de uma mulher” no qual ele se utiliza da dupla exposição para criar o efeito 

representado na imagem e reproduzimos o efeito e cores com uma foto de uma integrante do 

grupo.  
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UNDERGROUND EM EXPOSIÇÃO 
 

Aluna: Yolanda Reis                                                                     E-mail: ysreis@hotmail.com  

Orientador: Carlos Sandano 

 

RESUMO 

 

Através da fotografia e da vivência, este ensaio tem como objetivo apresentar alguns aspectos 

do cenário punk e underground da cidade de São Paulo. Aqui, mostramos algumas de suas 

formas de expressão - como a música , as festas e as roupas - e alguns de seus objetivos e 

preceitos - como a luta antifascista em suas passeatas e discursos. Apesar da progressão 

social e ao contrário de algumas crenças, o cenário underground na cidade está vivo e em 

atuação, como estava há 30 anos, e a comunidade mista mostra esse lado tipicamente urbano 

da subcultura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Punk; underground; São Paulo; música; subcultura. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO: 

mailto:ysreis@hotmail.com
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Fck Nzs, let’s have fun 

 

 

Flicts em canções de batalha 

 

Coração e alma 

 

Feriado do Dia do Trabalho 
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Negro e vermelho e cadarços 

 

Cabeça erguida 

 

Trocando bebidas, cigarros e ideias 

 

 

Sem pátria nem bandeira, sem hino nem fronteira 
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Policiais e punks observam-se 

 

Estandarte como máscara inescrutável 

 

O par de botinas 

 

À meia luz 
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Batendo as cabeças 

 

Mao divide microfone com os fãs 

 

Discursos de resistência 
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O punk não morre 

 

Cabelos, jaquetas, amigos 

 

Um show transforma desconhecidos em melhores amigos 
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Velho batuta pós-AI-5 

 

“Talvez eu morra quando virar a esquina. Então vou curtir tudo que posso” 

 

Skate e punk identitários 
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PROJETOS EXPERIMENTAIS 
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A APRENDIZAGEM POR MEIO DE PROJETOS: EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE EM SALA DE 

AULA 
 

Aluna: Aurora Viana de Sá           E-mail: aurora.vianads@gmail.com 

Aluna: Déborah Ulian Mendes          E-mail: ulianmendes@gmail.com 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Valéria Bussola Martins 

 

RESUMO 

 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) determina que é fundamental que nas aulas de 

Língua Portuguesa da Educação Básica, principalmente, ocorram trabalhos voltados tanto para 

os temas transversais mais relevantes para a realidade dos alunos quanto para os gêneros textuais 

da atual cultura digital, presente intensamente na vida dos discentes. Ademais, a atual BNCC 

também ressalta que é emergencial levar os estudantes a valorizarem a diversidade de saberes e 

vivências culturais e a apropriarem-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem 

entender melhor o mundo e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao cuidado de 

si mesmo e dos outros. É a partir desses pressupostos teóricos que surgiu a produção experimental 

que aqui será relatada. Produziu-se um projeto pedagógico, para o Ensino Fundamental II, etapa 

da Educação Básica brasileira, a partir de uma necessidade observada por meio das aulas que 

compõem o Estágio Curricular Supervisionado, obrigatoriedade legal que todo licenciando tem 

de cumprir para receber a licença para ministrar aulas em escolas regulares de ensino.  

 

PALAVRAS-CHAVE: BNCC; Língua Portuguesa; temas transversais; gêneros textuais; 

cultura digital. 

 

Introdução 

Há poucos anos a educação sexual se limitava a abordar assuntos como infecções sexualmente 

transmissíveis e como se proteger delas. Hoje tal área possui uma demanda extensa de assuntos e temas 

que precisam ser abordados, mas que ainda sofrem uma difícil inserção na sala de aula da Educação 

Básica brasileira por diversas razões (MATUOKA, 2017). 

Com um panorama extremamente dual em relação aos direitos e à qualidade de vida da 

população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), é muito importante que a escola 

trabalhe esses temas (DARC, 2017).  

O Brasil enfrenta grande tensão quanto a tudo isso, com questões favoráveis e desfavoráveis 

para o movimento. Ao mesmo tempo que em São Paulo há a maior parada do orgulho LGBT do mundo, 

chegando a ter até quatro milhões de pessoas anualmente, se tornando assim um grande holofote das 

principais causas e demandas da população, muitos projetos são continuamente e sistematicamente 

barrados na Câmara Municipal de São Paulo por políticos contrários a essa causa. 
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É imprescindível ressaltar o contexto histórico no qual vivemos e do qual viemos, pois, a partir 

disso, pode-se trabalhar e desenvolver um projeto com esse tema. Esse pressuposto teórico encontra-

se amplamente desenvolvido nos Parâmetros Curriculares Nacionais que tratam dos temas transversais 

(BRASIL, 1998) e na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017). 

Este projeto busca trabalhar com os alunos, por meio da exposição do tema, como também a 

sua discussão, abordagem de conceitos, proposições e o desenvolvimento de um vídeo-minuto 

educacional, gênero textual da cultura digital da atualidade. Após o processo de discussão entre os 

alunos e entre os discentes e o docente, o professor será capaz de trabalhar com os estudantes os temas 

propostos e permitir que os educandos exponham suas ideias no ambiente presencial e virtual.  

 

Objetivos do projeto 

O presente projeto que foi elaborado para ser aplicado com alunos do 6º. ano do Ensino 

Fundamental II tem como objetivos levar o aluno a: 

- compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de 

direitos e deveres políticos, civis e sociais; 

- adotar, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 

respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; 

- conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais; 

- conhecer e valorizar a pluralidade sociocultural brasileira; 

- posicionar-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de gênero, 

de orientação sexual ou outras quaisquer características individuais e sociais; 

- saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos; 

- questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando 

para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua adequação e 

- trabalhar adequadamente em equipe, respeitando o papel e a participação de cada aluno 

e cada colega. 

 Dessa forma, vê-se que a meta deste projeto é permitir ao aluno um momento de extrospecção 

e análise sobre o tema LGBT na sociedade e um momento de introspecção para ser capaz de refletir 

sobre os próprios atos, pensamentos, relações, e tudo que ele já construiu e vivenciou relacionado ao 

tema. 



1284 

 

 Como no momento pelo qual passamos, poucas pessoas falam sobre esse assunto, almeja-se 

desconstruir o tabu que há em torno do tema LGBT, trabalhando com os alunos, de uma forma didática 

e transparente, a realidade dessa população e aproximando-a à realidade dos alunos. Esse trabalho de 

aproximação será feito por meio da exposição de vídeos, relatos, livros, como também relatos de alunos 

e de seus pareceres.  

 Ressalta-se, ainda, que este projeto não é somente educacional, mas, também, 

concomitantemente, extremamente social, pois é com a naturalização e com a incorporação dessas 

discussões no cotidiano que, com o tempo, as diferenças sociais e as opressões que as minorias sofrem 

podem ser sobrepostas. 

 

O radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender 

em círculos de segurança, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais 

radical, quanto mais se inscreve nesta realidade para, conhecendo-a melhor, 

poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o 

desvelamento do mundo. Não teme o encontro com o povo. Não teme o 

diálogo com ele, de que resulta o crescente saber de ambos. Não se sente 

dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com 

eles se compromete, dentro do tempo, para com eles lutar (FREIRE, 1987, p. 

14). 

  

 Assim, explicita-se a função social deste trabalho: a de conscientização, a de ensinar ao aluno o 

aprender a conhecer, a ter pensamento crítico, a aprender a viver com o outro e a descobri-lo cada vez 

mais. 

 

Métodos 

 A partir de tudo isso que foi explicado, pode-se desenvolver a proposta. Primeiramente, é 

essencial que os alunos participem de forma ativa durante todo o processo e que o educador tenha 

confiança e conhecimento suficientes para orientar a todos os alunos.  

O projeto foi desenvolvido para o 6º. ano, mas pode ser implementado em qualquer ano, como 

também em qualquer escola. Escolheu-se, inicialmente, o 6º. ano, porque, frequentemente, é neste 

período em que episódios de bullying tornam-se mais agressivos e intensos no ambiente escolar. 

Também se espera a participação da família, de um professor de criação de vídeo para auxiliar 

os alunos durante a produção final do projeto e de, obviamente, os próprios alunos e do professor que 

ministra a disciplina Língua Portuguesa. 
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 Os alunos assistirão a vídeos e também lerão livros relacionados ao projeto, aumentando, assim, 

mais ainda à exposição ao tema, além de incentivar a leitura. A partir daí, cada grupo de alunos será 

designado a um assunto particular dentro do tema, com o objetivo de desenvolver um vídeo-minuto 

sobre a temática escolhida. Os próprios celulares dos educandos serão usados nessa produção 

midiática. 

 Na primeira aula, o docente exibirá alguns vídeos para os alunos sem antes dizer de qual assunto 

se trata, para que não tenham um julgamento prévio do que será abordado. O intuito dessa aula é, por 

meio de uma ferramenta mais dinâmica (vídeos do site YouTube), mostrar LGBTs vivendo situações 

comuns à comunidade, como a violência, mas também o amor. Será importante deixar claro que são 

pessoas comuns que vivem suas vidas, assim como todas as pessoas. Três vídeos serão exibidos: 

- uma campanha de conscientização da ONG Inter-LGBT, que busca fazer com que o expectador sinta na 

pele o preconceito contra a população LGBT (disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mdz2XPqm0FQ>); 

- um anúncio publicitário da Apple, intitulado First Dance, do produto Iphone X, em que são 

protagonistas da narrativa casais homoafetivos (disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=VjlNKiH1iBk>) e 

- um anúncio publicitário da marca O Boticário, em comemoração ao Dia dos Namorados, em que 

surgem na narrativa casais heterossexuais e homoafetivos, demonstrando carinho e afeto (disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=p4b8BMnolDI>). 

 Após a exibição desses materiais audiovisuais, os alunos serão convidados a falar livremente 

sobre o que acharam dessas produções e dos temas que elas trazem à tona. Ao término dessa 

sensibilização inicial, será apresentado o projeto a ser desenvolvido pela turma.  

 O docente proporá que os alunos se dividam em quatro grupos e explicará que cada um dos 

grupos escolherá uma orientação sexual ou identidade de gênero para trabalhar ao longo de todo o 

projeto. 

 Será importante também explicar aos alunos que, além de toda a pesquisa temática que 

ocorrerá durante a proposta, almejar-se-á a produção de um gênero textual da cultura digital: um vídeo-

minuto. Esta proposta está calcada nos pressupostos didáticos-metodológicos expostos na Base 

Nacional Comum Curricular (2017). 
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Fig. 1 Slide a ser utilizado na aula 1. 

Fonte: Aurora Viana e Déborah Mendes (2018). 

  

 Na segunda aula, serão apresentados os conceitos orientação sexual, identidade de gênero e 

sexo biológico (LIVRARIA FLORENCE, 2015). Além disso, ocorrerá uma reflexão sobre o papel de gênero 

na sociedade.  

 

 

Fig. 2 Slide a ser utilizado na aula 2. 
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Fonte: Aurora Viana e Déborah Mendes (2018). 

 

 Haverá uma discussão com os alunos sobre a imagem anterior e, a partir disso, será verificado 

o conhecimento dos alunos sobre a população LGBTs ou pessoas que não sigam os padrões de gênero 

da sociedade atual. 

Na terceira aula, serão também explicados quem são os LGBTs e as diferenças entre as 

orientações sexuais: homossexuais e bissexuais. 

 

Fig. 3 Slide a ser utilizado na aula 3. 

Fonte: Aurora Viana e Déborah Mendes (2018). 
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Fig. 4 Slide a ser utilizado na aula 3. 

Fonte: Aurora Viana e Déborah Mendes (2018). 

 

A partir dos conceitos e experiências apresentados serão lidos textos de livros juvenis, para que 

seja possível investigar as experiências e sentimentos de meninos e meninas LGBTs por meio da 

literatura. Os textos fazem parte dos seguintes livros: 

 

Todos, nenhum, simplesmente humano 

de Jeff Garvin 

 

One Man Guy 

de Michael Barakiva 

 
 

If I was your girl 

de Meredith Russo 

 

Azul é a cor mais quente 

de Julie Maroh 
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 As leituras ocorrerão em voz alta e sempre serão seguidas de discussões que envolverão a 

interpretação das ideias apresentadas nos textos literários em questão. 

 Posteriormente, na quarta, na quinta e na sexta aulas, será apresentada a estrutura de um 

vídeo-minuto. Essas três aulas serão ministradas por uma professora convidada ou pela professora de 

informática da própria instituição. Dessa forma, em uma oficina de audiovisual, os alunos aprenderão a 

gravar vídeos com o próprio celular, preocupando-se com um bom áudio. Também receberão 

informações para realizar uma edição simples.  

 Os alunos terão um período de um mês para a realização e a gravação do vídeo-minuto. 

 Na última e sétima aula, objetiva-se a exibição dos vídeos para a turma envolvida no projeto. 

Mais uma vez, os alunos terão a liberdade para discutir os assuntos envolvidos nas produções 

audiovisuais. 

 

Considerações finais 

Discute-se cada vez mais as aulas que são ministradas na Educação Básica no Brasil, na medida 

em que é comum ouvir relatos de que, de forma geral, o universo do ensino encontra-se distante da 

realidade midiática e tecnológica dos alunos que, hoje, estão conectados muitas horas à internet.  

O aluno digital parece estar preso a uma escola ainda analógica. Ademais, poucas vezes os 

educandos têm voz para discutir temas mais complexos como orientação sexual e identidade de gênero.  

É a partir dessa realidade que surgiu o tema gerador deste projeto experimental. O projeto aqui 

descrito buscou propor, a partir dos temas orientação sexual e identidade de gênero, que os alunos 

pudessem solucionar suas principais dúvidas sobre esses assuntos e produzissem materiais autorais 

calcados em um gênero da cultura digital: os vídeo-minutos. 
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As discussões de sala de aula, dessa forma, rompem as paredes das salas de aula e os muros da 

escola e chegam ao meio digital e virtual. Cria-se, dessa forma, um ambiente colaborativo virtual. Trata-

se, portanto, de um projeto embasado, também, no Ensino Híbrido, aquele que não se efetiva só na 

instituição escolar, mas que extrapola o ambiente da sala de aula. 

É nesse contexto que a aprendizagem ganha uma nova significação. Peña e Allegretti 

(2012, p. 101) explicam que: 

 

Os dispositivos midiáticos existentes na sociedade híbrida nos permitem 

imergir nos ambientes virtuais, ampliando as condições do sujeito para criar, 

vivenciar, acessar informações diversificadas, aumentando significativamente 

a potencialidade de e para aprender. [...] Na sociedade híbrida a aprendizagem 

é uma ação contínua que se dá na relação individual e coletiva, na qual o 

avanço de uma interfere na outra e vice-versa, sem uma hierarquia 

estabelecida [...]. 

  

Se a mobilidade dos dispositivos midiáticos digitais invadiu o cotidiano de parte da 

população e se a aprendizagem foi ressignificada, fica evidente que o ambiente escolar, agora 

considerado uma escola híbrida, não pode ignorar tal realidade. Essa escola híbrida é para “aquela 

que se encontra em um espaço físico determinado e se expande, a partir do momento que o mundo 

virtual passa a fazer parte integrante do ambiente de ensino e aprendizagem escolar” (PEÑA; 

ALLEGRETTI, 2012, p. 103). 

Ademais, almejou-se, por fim, que os estudantes compreendessem o mais importante: a 

irracionalidade de todo e qualquer preconceito dirigido à população LGBT. É função da família e da 

escola preparar o indivíduo para a sociedade, para a sua diversidade, e torná-lo um indivíduo consciente 

e responsável por si e pelos outros. 
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RESUMO 

 

Inspirado pela teosofia, o neoplasticismo busca fazer uma arte que transcenda a realidade externa 

em uma tentativa de chegar a essência, através de uma linguagem plástica, objetiva e funcional. 

O movimento neoplasticista tem como principal nome o pintor francês PietMondrian, que através 

das cores puras e de formas geométricas reivindicava um processo de abstração progressiva e 

buscava trazer em meio ao caos um novo estilo. Além de Mondrian, outros pintores também 

foram de extrema importância para o movimento, como Theo van Doesburg que descreve o 

neoplasticismo de forma simples e objetiva “Vamos despir a natureza de todas as suas formas e 

o que restará será somente o estilo”. 

A questão de transcendência e a busca pela verdadeira essência humana, foram as inspirações 

para a escolha do filme e a aplicação do estilo na obra. 

Divertidamente mostra o quanto a mente e o cérebro estão interligados através de um universo 

lúdico.Os sentimentos de Riley, uma menina de 11 anos, mostram diversas características 

psicológicas e essenciais da menina que vão sendo criados por suas memórias. Sendo assim, o 

filme nos mostra através de um signo racional como o cérebro, algo que transcende aos 

sentimentos e a importância destes, para criar a verdadeira essência. No filme, são as memórias 

e sentimentos de Riley que vão formando as suas “ilhas de personalidade”, que nada mais são 

que a essência da própria personagem. 

A peça feita, teve como influência a arte de Mondrian "Broadway Boogie-Woogie" (1943), que 

nos mostra através dos diversos quadrados e cores o ritmo Boogie-Woogie, fazendo com que 

nosso pensamento transcenda a ponto de aprender a dançar o ritmo apenas pelas cores e 

longevidade das formas geométricas. Sendo assim, são através dos traços das formas e das cores 

que passamos a analogia de como as memórias e os sentimentos formam a nossa essência e as 

ilhas mentais, onde cada cor representa um sentimento, assim como no filme. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:mondrian, neoplasticismo, estilo, formas, cérebro, transcendência 
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Banner produzido para o filme 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como proposta o desenvolvimento de uma revista impressa com tiragem semanal 

com a intenção de abordar a moda de forma mais densa, levando às audiências discussões no âmbito 

social, político e econômico. O trabalho discute, ainda, a influência das redes sociais e a forma como 

estas afetam o jornalismo de moda. Fundamenta-se a pesquisa em bibliografias, fatos históricos, análise 

de dados e entrevistas com profissionais da área. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Moda, Jornalismo, Brasil, Redes Sociais, Revista. 

 

 

 

Introdução 

 

A moda é um dos mais influentes fenômenos criados no Ocidente e sua influência se 

espalha para as mais diversas áreas, registrando e/ou ditando o comportamento de uma determinada 

sociedade em um determinado espaço de tempo e, portanto, tornando-se um importante elemento 

cultural. De caráter histórico, está intrinsecamente ligada à Revolução Industrial e à quebra de várias 

tradições que eram cultuadas por uma sociedade estamental e rígida. 

 

Congregando aspectos materiais e simbólicos, a moda parece atualizar 

tal processo e, portanto, pode ser considerada um ponto de partida 

para se entender como os fenômenos sociais mais amplos se 

transformam e se consolidam no cotidiano (MICHETTI, 2009, p.63). 
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No campo da comunicação, a informação de moda vem tendo cada vez mais destaque na 

imprensa tradicional e nas novas mídias, após o surgimento da internet. Antes limitada às revistas 

impressas, hoje a moda é difundida por incontáveis meios. O que era limitado e restrito agora não 

encontra barreiras. 

 

O dinamismo e a tendência globalizante das instituições modernas, 

não apenas em relação à tecnologia, conectam o local e o global de 

forma impensada nas sociedades tradicionais. Justamente o 

distanciamento na relação tempo-espaço e o desencaixe (que tem 

como exemplos as fichas simbólicas e os sistemas peritos, ambos 

dependentes da confiança dos indivíduos) – entendido como 

deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e 

sua reestruturação através de extensões indefinidas de tempo-espaço 

– promovem encontros e trocas entre espaços distantes, aproximando 

os espaços locais e provocando um sentimento de simultaneidade de 

processo (DULCI, 2014, p. 84). 

 

Em escala internacional, a internet tem penetração cada vez maior na vida dos indivíduos. 

Alterou a forma como as pessoas se relacionam entre si e com a moda, uma vez que é possível acessar 

qualquer informação, a qualquer momento, de qualquer lugar. 

A relação do consumidor, de informação ou produto de moda, também foi alterada. Em 

uma sociedade comandada pelo consumo rápido, as “tendências” mudam de forma tão repentina que 

as revistas impressas vêm se tornando ultrapassadas. 

A exemplo disso, temos a Revista Elle Brasil, umas das publicações mais relevantes de moda 

no mundo que, em meio à crise do setor editorial, não conseguiu se adequar e teve suas atividades 

encerradas recentemente. Na direção contrária, temos o surgimento do portal Frasson Gallery, 

comandado por Giovanni Frasson, editor de moda da Vogue, que surge com uma proposta de revista 

digital capaz de atender a um público que anseia por atualizações rápidas sem deixar de lado a qualidade 

crítica.  

Com o advento das redes sociais, o público consumidor é capaz de obter a informação 

instantaneamente, encurtando de forma acelerada as distâncias temporais. Os live streamings59, agora 

mais popularizados pelo Instagram, disseminam informações e produtos em tempo real, atraindo 

milhões de visualizações, e, consequentemente, diminuindo o número de consumidores de revistas 

impressas. 

                                                           
59  Recurso que permite transmissão ao vivo através de câmeras, celulares ou computadores. 
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Em um país onde as revistas de moda ao longo dos anos foram perdendo seu caráter de 

tecer crítica de moda, aumentado o espaço do jornalismo comportamental, muitas vezes abordado de 

maneira rasa e pouco relevante, é possível identificar um nicho de mercado para um veículo que propõe 

matérias de cunho social que envolvem a moda. Sendo assim, a Revista ANTNA propõe pautas que 

conectem a moda com questões sociológicas. 

A ANTNA sugere a conexão da mídia impressa com a mídia digital. Propõe um híbrido de 

ambas, no qual as informações circulem, tanto na revista física, quanto em um portal online, sendo este 

usado para explorar melhor imagens, vídeos e conteúdos extensos. 

A pesquisa e redação deste presente artigo foi apresentado como Trabalho de Conclusão 

de Curso de Design de Moda da Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP), em junho de 2017, e, 

agora, revisitado e atualizado para o VIII Fórum de Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

1. Moda: a engrenagem de um sistema 

 

A moda é um fenômeno consubstancial à vida humano-social, 

afirmamos-la como um processo excepcional, inseparável do 

nascimento e do desenvolvimento do mundo moderno ocidental 

(LIPOVETSKY, 2014, p. 24). 

 

O termo “moda” é datado da Idade Média, época em que a renovação do guarda-roupa 

passou a se dar por mera vontade, deixando em segundo plano o ato de se cobrir e/ou proteger. Mais 

tarde foi (e ainda é por muitos) considerada algo fútil, no entanto, todos estão constantemente 

escolhendo o que vestir.  

Segundo Joffily (1991, p.9), a moda é, inegavelmente, um evento cultural, desde os seus 

primórdios. É um sensor social. Diz respeito ao estado de espírito, aspirações e costumes de uma 

população. O desenvolvimento da moda é um fenômeno relevante para a história da humanidade, uma 

vez que marcou a abolição das tradições, e,  consequentemente, a emancipação de várias camadas da 

sociedade, como ocorreu com as mulheres.  

Assim, a própria moda se emancipa em relação à anterior, como cita Roland Barthes (2009, 

p.273): “Cada nova moda é uma recusa a herdar, uma subversão contra a opressão da moda anterior”. 

Porém, de forma paradoxal, acaba por prender a sociedade em outro âmbito: o desejo de estar 

constantemente de acordo com as novidades, ou seja, de acordo com a nova moda. 
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O surgimento da moda aconteceu na medida em que foi possível interpretar, de formas 

diferentes, os acordos de cada época, lugar e indivíduo. Nascida em uma sociedade completamente 

capitalista, a moda deu novo sentido à lei da obsolescência, da sedução e da diversificação, não só da 

indústria têxtil e da indumentária, mas também da produção e do consumo de massa. 

A principal característica de reinvenção da moda está associada à ideia de que ela é uma 

das mais pessoais formas de expressão do homem. As roupas e acessórios parecem ganhar vida própria 

ao serem combinados e usados por alguém. Porém, como citada anteriormente, a moda é paradoxal: a 

mesma pessoa que hoje assume e afirma algo através de um colar, que seja, amanhã, o negará. A moda 

permite que o indivíduo seja mutável, que ele se transforme durante o ato de trocar de roupa, que ele 

se reinvente. 

Ainda que tudo ocorra de forma rápida, a moda não se comporta desta forma de propósito, 

ela apenas acompanha a instabilidade humana. De fato, existem fatores econômicos – como a maior 

produção, maior mudança para que ocorra maior lucro – porém, tal rapidez se dá, principalmente, por 

rupturas sociais e históricas.  

Com a proliferação da indústria do prêt-à-porter60 e a moda como fator importante na vida 

feminina no século XIX, percebeu-se um dinamismo universal e assim se concretizou a moda como 

cultura.  

 

Em um mundo multicultural, em um ritmo frenético, onde a moda usa 

estilos ou hábitos que são geralmente aceitos em um determinado 

tempo e espaço. Ela pode ser muito bem ultrapassada por aquela que a 

sucede. Não é ditada por ninguém. Exemplo: Um estilista, uma banda 

de rock, um publicitário ou uma empresa apenas lança uma 

determinada ideia que pode pegar ou não. A globalização 

apenas reflete de forma concreta, tudo que pode ser avaliativo para 

uma sociedade em que a moda também sofre as suas constantes 

mudanças (DUEK, 2012, p.1). 

 

A moda é comportamento e a globalização é a união de toda a informação necessária que 

um mercado ou um agente social necessita para acompanhar todas as transformações. O foco deixou 

de ser só um e hoje a informação pode vir de qualquer local do globo. Em um mundo globalizado, a 

                                                           
60 O termo define a roupa de qualidade que, embora geralmente assinada por estilista, é fabricada em série, ao 

contrário da chamada roupa de alta-costura. 
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moda deixa de ser ditada por uma só pessoa e é nesse contexto em que o jornalismo se insere, se 

aproveitando dessas mudanças. 

Segundo Dulci (2014, p. 83), o tempo presente é portador de tendências globalizadoras 

intrínsecas, que provocaram o aumento do fluxo de informações, imagens, pessoas e todas as coisas em 

geral. Com a fragmentação e colapso de culturas e hierarquias, a diferença entre povos e nações passa 

a ser algo positivo, algo que, inclusive, a moda exalta o tempo todo. A diferença e a mistura disseminam 

a pluralização da qual a moda se alimenta. 

 

O pós-modernismo acaba com a certeza de uma construção teórica 

central(...) trazendo influências de culturas antes vistas como marginais, 

de fronteira, para o centro da cultura complexa global, valorizando e 

respeitando a cultura particular e local. Desta forma, as concepções 

antes consideradas dominantes vêm sendo questionadas e muitos 

pressupostos universais são agora vistos como decorrentes de um 

tempo e um lugar limitados (FEATHERSTONE, 1996, p. 119) 

 

2. Nascimento do Jornalismo de Moda 

 

Um segmento se destacou dentro das revistas especializadas: as publicações destinadas ao 

público feminino. Essas publicações tinham como objetivo divulgar as novidades da moda trazidas da 

Europa, davam dicas e conselhos culinários e pequenas notícias, ou seja, eram concebidas como objeto 

de lazer. 

Essas revistas tiveram importante papel social na época, pois determinavam padrões de 

comportamento, discutiam as formas de conduta da mulher e seu convívio social. Eram capazes de 

impor um modelo às suas leitoras. 

 

A moda aparecia através de fotos de agências internacionais, em 

croquis de ilustradores ou então em fotografias não produzidas, quase 

instantâneos, com forte carga da chamada foto-reportagem. Uma 

entrevista ali, outra aqui. Um desfile da Casa Canadá61, a inauguração 

                                                           
61 No Rio, então capital do país, Jacob Peliks criou, em 1929, a Peleteria Canadá, que, em 1944 , se tornou Canadá 

de Luxe, a maior casa de moda do Brasil. Tudo começou com o comércio de casacos e estolas de peles importadas 

(mesmo numa cidade tão tropical). Mas foi Mena Fiala que deu cara à Casa Canadá. Durante 35 anos, foi diretora, 

e tornou-se a responsável pelos desfiles de moda. Coube a ela a tarefa de escolher e treinar as primeiras 

manequins profissionais do Brasil, como Adalgisa Colombo e Ilka Soares (COSTA, 2015). 
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de alguma butique, alguém que chegava do exterior com novidades de 

moda etc (CHATAIGNIER, 1996, p.1) 

 

Desde que surgiu a primeira revista feminina nacional, A Cigarra62, a imprensa de moda no 

Brasil buscava traduzir as multiplicidades e tendências. Obviamente, o ritmo era menos intenso, até 

mesmo porque a informação não circulava de forma tão rápida como hoje. 

 

Joia, da Bloch Editores, passou a trazer cor, glamour e brasilidade (...) 

Manequim, da Editora Abril, lançada em 1959, ensinava a mulher a 

costurar seus próprios vestidos ou a costurá-los por encomenda (...) 

Desfile foi um grande projeto gráfico e visual da Bloch, numa época, os 

anos 70, em que explodia a moda e o mercado de moda no país (...) 

Vogue, da Carta Editorial, copiava o modelo americano e salpicava com 

belas fotos da alta sociedade (BRAGA, 2002, p.16) 

 

Difundida de forma ampla, a moda ganhou cada vez mais espaço na imprensa internacional 

e nacional. A mulher exigia voz e espaço e com isso, gradualmente, as redações passaram a ter um toque 

mais feminino, através das cores, tipografia mais delicadas etc. Com a segmentação cada vez maior da 

mídia, agora a moda é abordada em diferentes veículos e isso acabou por fazer o jornalismo entrar em 

crise. 

 

3. A crise do mercado editorial 

 

Com o surgimento da Internet comercial e das tecnologias digitais (e 

móveis) e de modificações estruturais e conjunturais na economia e na 

sociedade, as formas de noticiar se (re)configuraram, também no 

âmbito da moda. Essas alternâncias refletiram diretamente nos 

formatos e na maneira como se dá o fluxo das informações nos 

diferentes suportes midiáticos (HINERASKY, 2010, p.1) 

  

Até o surgimento da internet, em 1992, as únicas fontes de informações eram os livros, 

artigos e revistas publicadas. Com o crescimento desenfreado do mundo digital, as formas de se 

                                                           
62 Publicada entre 1914 e 1975, A Cigarra foi um periódico extremamente relacionado com as diversas 

transformações culturais ocorridas nas primeiras décadas do século XX, fazendo crer que a imprensa aparecia 

como uma consequência da modernidade na cidade de São Paulo. A pesquisa na revista A Cigarra mostrou que, 

assim como outras publicações da época, influenciava nas transformações de valores sociais e culturais da cidade 

de São Paulo que se transformava (MATOS, 2008, p.1) 
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relacionar se modificaram de acordo com o nascimento e desenvolvimento das redes sociais. As 

informações, cada vez mais, podem ser produzidas e disseminadas por qualquer indivíduo que tenha 

acesso à rede. 

Tal explosão de novidades deu início ao que o autor Carlos Castilho chama de “curadoria 

jornalística”, fenômeno moderno no qual os jornalistas ganharam mais uma preocupação: a de voltarem 

suas apurações para um determinado público-alvo. Na era analógica, a quantidade de informação era 

limitada, assim como as fontes. Na era digital os sites são infinitos e há atualizações a cada segundo, o 

que tornou impossível o trabalho de investigar todas as versões de um mesmo fato. 

Conforme dito por Hinerasky (2010, p.2): “a atividade de construção da notícia e de 

exposição dos fatos já não cabe exclusivamente aos jornalistas e é somente corporativo, mas também 

aos usuários da internet e redes sociais”, dando origem a outro fenômeno moderno: a produção 

colaborativa de informações, na qual autor e leitor trabalham juntos – mesmo que indiretamente ou à 

distância, em um produto informativo. 

Até então, desfiles e veículos de moda, por exemplo, andavam em ritmos diversos. De 

acordo com Braga (2012, p.3): “por meio dos blogs de moda, que ganharam adeptos em todo o mundo, 

as atualizações sobre as novas tendências de vestuário e acessório está acontecendo de forma 

homogênea em todo o mundo”. Tal mudança nesse espaço de tempo causa o fenômeno de uma moda 

que pode ser considerada mundial, na qual o mundo inteiro consegue consumir o mesmo tipo de 

moda/tendência, pois não é necessário esperar por revistas internacionais para saber o que está 

acontecendo em outros países. 

 

De fato a moda hoje vive um crescimento exponencial. Quase todos os 

consumidores entendem um pouco do assunto. Seja por conta do estilo 

de vida contemporâneo das sociedades capitalistas, como também a 

grande facilidade de disseminação da informação e divulgação de 

produtos, tendências e comportamento (ALVES;  BRAGA, 2012, p.3) 

 

Deste modo, essa disseminação foi positiva no quesito popularidade. Pode-se dizer que 

nunca antes as pessoas consumiram tanta informação de moda. Seja por meio das redes sociais ou por 

meio dos blogs, as tendências, coleções e comportamentos alcançam maior visibilidade e 

constantemente vêm ganhando mais adeptos. 

 

  O pioneiro nesta atividade foi o fotógrafo brasileiro Marcio Madeira, ao 

lançar em 1995 o site Firstview, um site de conteúdo exclusivo (e 

principalmente ágil) onde disponibiliza na íntegra a cobertura dos desfiles 

das temporadas mais reconhecidas e badaladas do circuito internacional. 
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No mesmo ano, o site FashionWireDaily (FWD), cujo o slogan é “The First 

Word In Fashion”, passou a noticiar as semanas de moda praticamente em 

tempo real, modificando a configuração espaço-temporal do mercado 

também (HINERASKY, 2010, p.2) 

 

As revistas de moda publicavam edições especiais com conteúdo apenas sobre as semanas 

de moda do mundo afora. Hoje, os desfiles são transmitidos em tempo real, tornando as revistas quase 

que obsoletas. A espera pela informação passada no desfile demorava semanas, às vezes até meses, e 

agora, pode ser obtida instantaneamente. 

 

Antes da criação desses espaços [redes sociais], as informações eram 

mais reservadas e guardadas pelos estilistas, na tentativa de haver 

menos plágio de suas criações. Na verdade, os copiadores já existiam 

antes da era da internet, cuja entrada apenas serviu para alterar a 

velocidade e adiantar o processo da visibilidade das marcas, tendências, 

estilistas e/ou modelos (HINERASKY, 2010, p.3) 

 

Os fotógrafos disponibilizam diversas imagens dos desfiles no momento que eles estão 

acontecendo, diminuindo o espaço de tempo entre a apresentação do produto e sua exposição. Agora, 

as próprias redes sociais são as vitrines dos estilistas. 

“A moda e a internet se aproximam pelas particularidades e semelhanças de suas 

dinâmicas: efemeridade, atualização, multiplicidade e individualismo” (LIPOVETSKY, 1989; AMARAL, 

et&al, 2007; FERREIRA, VIEIRA, 2007). Antes com medo, agora os criadores tiram proveito das 

tecnologias, tornando-as uma ferramenta de disseminação da informação e propaganda da marca. O 

que explica o imenso número de veículos online, transmissões ao vivo e páginas que tentam 

acompanhar a velocidade das novidades, criando um novo setor jornalístico. 

São os sites, blogs e redes sociais temáticos (blogs de moda com 

abordagens diversas: street-style, coleções, consumo, tendências... e 

ainda os de assuntos correlatos, como beleza, comportamento etc), que 

se revelam eficientes para noticiar a moda com instantaneidade, 

capacidade de conteúdo e espaços de interatividade com o leitor, nos 

quais aumentaram os números de acessos e os investimentos 

publicitários (HINERASKY, 2010, p.4). 

 

Esse cenário mostra como o universo fashion não merece ser alvo de tantos preconceitos, 

justificados como uma área vazia e apenas visual. Quando, na verdade, se trata de uma temática 

profunda, que necessita diversas pesquisas e estudos para se chegar a uma conclusão e ter um 

conhecimento concreto.  



1302 

 

Tais reordenamentos nos meios de comunicação, dos profissionais, sociais e culturais, 

deixam claro o novo cenário que se formou com o crescimento da internet e os que agora se 

concretizam. “A febre dos blogs, alavancada em 2003, é um fenômeno consolidado, cujo sucesso é 

quantitativamente comprovado na rede mundial” como cita Hinerasky (2010, p.6). A todo momento, 

novos blogs são criados e os já existentes, só ganham mais visualizações. A média de novos acessos e a 

expressividade desses veículos, começou a crescer em 2008 e até hoje (2015) não parou. 

 

Segundo a editora de moda do jornal The New York Times, Cathy Horyn, 

“os blogs são uma ótima maneira de as pessoas se familiarizarem com 

o mundo da moda”, pois normalmente não tem a obrigação de dar a 

versão de uma empresa ou a oficial, no sentido de ser politicamente 

correta. Há toda liberdade de criticar ou elogiar determinada coleção, 

por exemplo” (HINERASKY, 2010, p.7). 

 

A informalidade é uma das consequências desse processo de reorganização de consumo de 

informação e veículos impressos. A liberdade de expressão, juntamente com a internet, abre espaço 

para críticas diretas e às vezes, anônimas. A aproximação do estilista com o leitor acaba ocorrendo 

através das redes sociais, onde se torna possível o acompanhamento da repercussão do desfile ao 

mesmo tempo que ele acontece. 

Sabino (2007, p.241) nos explica que “Tudo depende do veículo para o qual trabalha. 

Quanto maior a distribuição e a influência do jornal, revista, site ou programa de televisão, maior será 

a chance de a profissional vestir a fantasia de editora super star”. Mesmo diante dessa sociedade 

cibernética, a profissão de Editora de Moda, continua sendo renomada e muito respeitada, sendo 

também símbolo de poder e ditando comportamento. Além disso, o mercado publicitário continua 

mirando seus investimentos nas revistas impressas. 

Em um mundo tão globalizado é possível imaginar que, em algum momento, poderá haver 

a convivência de ambos os veículos: internet/redes sociais e revista impressa, pois mesmo que 

timidamente, existe público para ambos. 

 

4. A Revista ANTNA63 

 

                                                           
63 A Revista ANTNA completa pode ser acessada pelo link: 

https://wetransfer.com/downloads/825074503a201db97b4ab28cfd001c0a20180831233118/0f84ee6771a6aaa9

c712fa27e37c446e20180831233118/2f01ed 
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Em meio ao caos virtual, a Geração Z64 cresce sem contato com fontes impressas. A partir 

do estudo sobre tal situação, na qual os meios de comunicação de moda digitais e impressos brigam 

entre si por visualização; e a informação publicada em blogs não passa por nenhum tipo de apuração, 

nasceu a ideia de, ao menos, tentar recuperar a ideologia do jornalismo tradicional, que valoriza a 

qualidade do conteúdo e utiliza as imagens como complemento e não o contrário.  

Durante a pesquisa e produção do trabalho foi observado que a mídia tradicional não anula 

a mídia moderna, ou vice-versa. Muito pelo contrário, ambas podem se complementar e caminhar 

juntas para um jornalismo social e completo e é nesse contexto que a Revista ANTNA tem sua missão. 

Segundo o Dicionário Aurélio, “an·te·na |ê| (latim antemna, -ae ou antenna, -ae); substantivo 

feminino; antena:  antena que usa um refletor de forma parabólica para direcionar os sinais de rádio”. 

Sendo assim, o nome escolhido foi pensado como uma antena propriamente, que recebe informações 

de todos os pontos e após, passar por uma triagem, se dissemina para outros novos pontos.  

Nascida como uma revista em que a discussão de ideologias é a principal engrenagem, a 

Revista ANTNA procura inserir o leitor de forma mais aprofundada em diversas questões da moda, sem 

necessariamente deixar de lado o que já é visto em publicações mais tradicionais. A mistura de assuntos 

leves, como street style com outros mais densos, como economia relacionada à moda, é o diferencial 

encontrado na ANTNA.  

A cada edição são tratados temos matrizes que são atuais e sobre os quais existe uma 

necessidade social de ser debatido. Entretanto, como em todos os tópicos levantados na revista, tal 

diálogo acontece de forma mais profunda e com perspectivas ainda não muito exploradas. A principal 

função da publicação é fazer o leitor se questionar e observar a moda em lugares não tão evidentes, 

como na economia e em movimentos sociais. Por se tratar de uma revista de moda, as imagens não 

podem ser negligenciadas, sendo assim, o tema matriz também será utilizado para o editorial da edição 

em questão. 

Por apresentar assuntos atuais e presentes no cotidiano de um consumidor de informação 

de moda, a periodicidade da revista é mensal, e cada edição é dividida em 9 seções fixas ideais: carta 

editorial, coluna cultural, crônica da semana, economia/cotidiano, entrevista com um criador, street 

style, reportagem – capa e saúde/beleza. 

Proposta das seções: 

                                                           
64 Definição de pessoas natas de 1995 a 2010, as quais são consideradas nativas digitais, pois são completamente 

familiarizadas com a internet; extremamente conectadas à rede. 

 



1304 

 

● Carta Editorial: primeira seção da revista, na qual consta expediente e uma breve 

apresentação do editor sobre a edição em questão; 

A coluna que ela [Erika Palomino] começou a fazer em 1992, a Noite 

Ilustrada, ajudou a introduzir no jornalismo do Brasil uma pegada de texto 

e foto menos sisudos, utilizando os termos e assuntos familiares somente 

aos insiders da balada: "carão", "bas fond", "modelão", "atendimento", 

"uó", "montadx", "fazer", "tombar", "almôndegas", etc. Tudo isso fazia com 

que o leitor médio do jornal tivesse um vislumbre dessa cena que era, em 

grande medida, uma vanguarda estética. Ela foi a primeira pessoa a 

escrever a palavra "clubber" num veículo de comunicação nacional 

(RIBEIRO, 2014). 

 

● Coluna cultural: com referência da Noite Ilustrada, a coluna servirá como uma agenda 

da noite paulistana e eventos culturais. Fugindo do lugar comum, a informação será 

passada através de crônicas65; 

● Crônica sobre assunto atual: um texto crítico em forma de crônica, que questione e faça 

o leitor refletir sobre o assunto em questão; 

● Economia/cotidiano – fashion business: seção para discutir o mercado da moda 

(exemplo: The Business of Fashion) - não necessariamente discutir número, mas vendas, 

comportamento do consumidor etc. A referência base para essa seção é a The Business 

of Fashion, revista online de Londres; 

● Entrevista com um criador: alternando entre alguém famoso e alguém considerado uma 

revelação, perfil com entrevista que fale sobre a trajetória, inspirações e coleções. 

● Street Style: seção dedicada à moda da rua, servindo tanto para publicar fotos tiradas 

por São Paulo de pessoas vestidas de forma interessante, quanto para divulgar 

trabalhos e interferências urbanas de artistas anônimos; 

● Reportagem de capa: assunto máster, reportagem longa sobre o assunto apresentado 

na capa. É importante ressaltar que a perspectiva será diferente, levantando pontos não 

tão questionados para sugerir novas reflexões. O assunto também será o abordado no 

editorial da edição; 

                                                           
65 A crônica nasceu como um gênero textual para relatar fatos históricos, porém com o surgimento da imprensa, 

se tornou um meio para se fazer críticas sociais. Atualmente é mais utilizada como um relato de um ou mais 

acontecimentos, que narra algo rotineiro, cotidiano, algo com o que muitas pessoas possam se identificar.  
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● Saúde/beleza/bem-estar: essa é uma seção praticamente “obrigatória” nas revistas de 

moda. Na seção de beleza a ANTNA abordará a área de acordo com os temas do mês. 

Exemplo: a primeira edição abordará sobre sustentabilidade, logo, a seção de beleza 

abordará maquiagens produzidas de forma artesanal e/ou vegana. 

 

5.1. Projeto Gráfico e Identidade Visual 

Sempre com a intenção de dar destaque ao conteúdo, a diagramação da revista segue uma 

linha mais limpa e utiliza cores claras, nunca atrapalhando o texto ou sobrecarregando as páginas.  

Seu desenho é insuperável quando se busca um alto grau de 

legibilidade. O contraste de suas hastes, associado às serifas em formato 

triangular, proporciona a esses caracteres um rápido acesso do código 

ao cérebro, pois os agrupamentos de símbolos facilmente legíveis 

provocam rápida absorção e resposta. Pela simplicidade de seus 

desenhos – haste de espessura uniforme e sem serifa -, presta-se muito 

a peças publicitárias e de embalagens, por seu alto grau de visibilidade 

(COLLARO, p. 10, 2009) 

A tipografia, visando a leitura rápida e fácil, é a serifada para textos e sem serifas aos títulos. 

O corpo das matérias, em sua maioria, é escrito na fonte ITC Clearface, pois torna a leitura suave e clara. 

Mantendo a mesma fonte da capa, a Basic Title Font, os títulos das seções são não-serifados, pois são 

um pouco mais pesados e chamam a atenção mais rápido. 

Pensando na comodidade, o formato da revista é A4, tamanho considerado padrão. Ainda 

que a quantidade de páginas não seja grande, o papel foi pensado para que ao todo, não deixasse a 

publicação pesada. O papel pólen de primeira é leve, lembra a textura de folha de jornal, mas tem uma 

melhor qualidade e dialoga com a estética da ANTNA. 

A identidade visual preza pela funcionalidade sem desatentar-se à estética. A falta de cores 

vivas segue o projeto gráfico da revista e o enfoque é dado pelo negrito ou tamanho.  

O logo transmite todo o conceito da ANTNA: limpo, aparentemente simples, mas causa 

curiosidade – faz o leitor ler mais de uma vez, se questionar. O “T” maior faz alusão ao desenho 

simplificado de uma antena. Induz o leitor a lê-lo como a letra mais forte do nome, dando a fonética de 

“Te”, formando a palavra “Antena”, mesmo com a ausência da letra “e”. 
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Figura 1: logo da Revista ANTNA 

 

5.2. Público-alvo e concorrência 

O público alvo da ANTNA é um leitor assíduo, que consome informação de moda através 

de diversos meios, mas principalmente, pelo impresso. Sempre buscando aumentar o repertório e 

entender o que acontece no âmbito local e global, tem o hábito de ler sobre diversas áreas, mas 

prevalece a preferência por moda, arte e cultura. Mesmo abordando assuntos mais densos e muitas 

vezes de forma mais acadêmica, o conceito da revista é de tornar a informação o mais acessível possível, 

seja através da linguagem, distribuição, etc. Sendo assim, é importante para a ANTNA não se limitar a 

uma só faixa etária, sexo, escolaridade ou localização.  

Levando em consideração o tipo de informação que as revistas de moda no Brasil 

produzem, a concorrência pode ser dividida em direta e indireta. As revistas Amarello, FFW e FORT, são 

consideradas concorrentes diretas, uma vez que o conceito, linguagem, pauta e identidade visual são as 

mais próximas da ANTNA. Já revistas como Vogue, Glamour e Harper’s Bazaar são consideradas 

concorrentes indiretas, pois ainda que produzam conteúdo de moda, são mais distantes do conceito, 

linguagem e principalmente das pautas da ANTNA. 

 

Considerações Finais 

A participação de veículos de moda impressos no mercado editorial está oscilante. Ao 

refletir sobre revistas que não existem mais, é possível pensar em nomes que fizeram grande diferença 

no mercado e para o público. Ao contrário do que noticiado, essas publicações fazem falta na curadoria 

de informação e deixam um nicho de mercado aberto.  

Esta pesquisa iniciou-se a partir de uma curiosidade, da vontade de entender o mercado de 

revista de moda no Brasil. Durante a leitura de diversos materiais, surgiu a ideia de propor algo novo, 

algo que fosse um híbrido do que se tem no mercado e que misturasse tradição e tecnologia.  
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Por muitas vezes, ouvimos sobre a mesmice encontrada nos blogs e revistas, sobre como 

as pautas são óbvias e como aquilo cansa e os desmotiva a continuar consumindo determinado tipo de 

informação. Então, por que não tentar fazer algo diferente? Por que não tentar fomentar esse aparente 

nicho do mercado de revista de moda?  

A Revista ANTNA tem como principal proposta explorar a essência da moda e do jornalismo, 

dar o “prazer estético” pelas cores, imagens, fotografias e diagramação, mas com o conteúdo abordado 

de uma forma que permita o observador interpretar de acordo com o seu repertório, além de instigá-lo 

a mais pesquisas e outras leituras. 

Não há tantas respostas para o atual momento do jornalismo de moda, tampouco verdades 

absolutas. Deste modo, fica definido em tom de conclusão que a reflexão iniciada neste trabalho não se 

trata de uma tentativa de obter qualquer tipo de definição, mas, sim, dar uma conjuntura para um 

debate aos que consideram que o jornalismo de moda impresso ainda pode ser (bem) produzido. 
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Resumo: 

 

A partir dos conceitos aprendidos na disciplina de Propaganda e Publicidade e Interfaces na 

Comunicação, fomos capazes de desenvolver um episódio de uma série, inspirado na famosa série do 

Netflix: Black Mirror. Além disso, desenvolvemos um plano de comunicação para a suposta estreia deste 

episódio. O tema da trama envolve assuntos tecnológicos, humanísticos e futuristas, atrelados aos 

conceitos aprendidos em aula.  

 

Palavras Chave 

Black Mirror, Depressão Interfacial e Irreal. 

 

Conceitos utilizados 

 

A disciplina de Propaganda e Publicidade e Interfaces na Comunicação tem discutido as 

mudanças macroambientais decorrentes dos cenários tecnológicos. Neste sentido, os conceitos de 

cibridismo e ubiquidade discutidos por Martha Gabriel são importantes, assim como a ideia de Marshall 

Mcluhan de que criamos tecnologias que nos recriam.  

O conceito de cibridismo desenvolvido por Martha Gabriel consiste na teoria de que estamos 

vivendo em um mundo “On” e “Off” ao mesmo tempo. Mostrando que vivemos em uma realidade 

mista, onde um complementa o outro.  

mailto:mparreira@outlook.com
mailto:mariana_t_so@hotmail.com
mailto:gaabrielaalmeida@outlook.com
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Segundo Martha, existem 3 catalisadores para esta conexão do on e do off: Mobilidade, gerando 

ubiquidade pois, temos tudo conectado a internet; Extensões tecnológicas, que já haviam sido citadas 

anteriormente por Marshall Mcluhan, como por exemplo o celular que é extensão do nosso corpo, 

fragmentando as pessoas como se fizéssemos coisas diferentes ao mesmo tempo, o tempo todo - 

ampliando os seres; Integração do homem e computador, passa a ser o que faz com que realmente 

consigamos ter uma experiência maior com a integração do mundo on e off.  

Isso vem transformando o que somos e como nos relacionamos com o mundo. Além disso, estes 

catalisadores estão se tornando grande responsável pelas principais tendências que temos no marketing 

e na sociedade. 

A neurociência também está interligada, uma vez que por meio dela os profissionais de 

marketing tem mais um desafio pela frente: fazer com que uma marca entre no pequeno espaço de 

processamento de dados do cérebro em meio ao bombardeio de informações tanto online quanto 

offline. Isso afeta diretamente a nossa memória, já que sofremos de um fenômeno chamado amnésia 

digital. 

A amnésia digital considera o fato de que nosso cérebro recebe por dia milhões de informações 

nas quais menos de 1% será realmente relevante. Para a publicidade, isso é um grande desafio pois em 

meio a milhões de estímulos se torna quase impossível uma marca ser relevante para o público que se 

pretende atingir. Por isso, os diferenciais na produção das campanhas deve ser tão importante. 

 

Inspirado em Black Mirror 

Justamente pelo fato de atualmente vivermos em duas realidades, ou seja, a real e a virtual, 

onde uma complementa a outra, e também pelo conceito da série de examinar a sociedade moderna 

principalmente a respeito das consequências da tecnologia, que juntamos em um único roteiro um 

episódio que aborda a história de uma pessoa que se vê totalmente imersa à realidade virtual e suas 

consequências. 

Logo, nos baseamos em roteiros de ficção científica criados primeiramente pela série Black 

Mirror para elaborar a história que apresentaremos a seguir. 

 

A história 

 O ano é 2050. Muitas doenças assolaram a humanidade durante toda a sua existência, mas nenhuma 

delas nos deixou tão próximos da extinção como a depressão. O mundo moderno se tornou cruel com 

suas cobranças sociais e estéticas, impulsionadas ainda mais pelas redes sociais e pelo contato humano 

cada vez mais dinamizado. Os postos de trabalho exigem cada vez mais competição para serem 

preenchidos, principalmente com as máquinas e os robôs já ocupando os cargos operacionais. A 

sociedade torna-se cada vez mais imagética e obcecada em padrões estéticos e contatos superficiais. 

Neste contexto, Sol, uma jovem universitária, foi diagnosticada com depressão pelos médicos. Com as 

taxas de suicídio crescendo vertiginosamente, e a população jovem diminuindo a cada ano, o governo 
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através de uma parceria público-privada desenvolveu um software chamado “America”, onde o 

paciente pode se plugar e viver em uma realidade paralela, onde seus defeitos não existem e a 

competitividade é muito menor. “America” inicialmente foi desenvolvida como um tratamento inicial 

para a depressão, mas as coisas fugiram do controle. Cada vez mais pessoas estavam se conectando 

com esse mundo perfeito e desistindo da vida real como a conhecemos hoje. 

Foi exatamente o que aconteceu com Sol, a jovem para fugir da sua doença passa a usar o software, 

como único meio de sobreviver e não como tratamento. Isso a tira do total controle da realidade, 

confundindo sua cabeça permanentemente, do que é real e irreal, o que é certo e errado. 

Acaba se envolvendo “virtualmente” com um completo desconhecido, porém muito familiar e que 

sempre estava com a sua mãe em America. Quanto mais Sol passa dentro da realidade virtual, mais 

interessada fica no rapaz. A relação vai evoluindo até que Sol se vê dependendo exclusivamente do 

software para viver a relação, e não consegue se desprender do mundo irreal (America), tornando sua 

depressão ainda mais grave. O rapaz que até então era desconhecido, se torna muito mais “vivo” 

quando a mãe da menina revela que ele é o falecido tio de Sol, que ela conheceu apenas quando 

pequena. Transtornada, Sol procura vestígios de aquilo possa realmente ser verdade, encontrando fotos 

antigas e junto com os relatos da mãe, ela procura ajuda médica porque não consegue entender como 

algo tão real possa ser apenas fruto da sua imaginação misturada com a tecnologia avançada. Sol é 

internada, sem muitas chances de cura com a nova doença do século: Depressão Interfacial. 

“America”, com toda a sua permissibilidade e perfeição, começou a se revelar um ambiente engessado 

e sua pacificidade passou a ser sinônimo de falta de vida. “America” constata os problemas inerentes à 

existência humana e nos faz entender a importância do equilíbrio em um mundo cada vez mais 

extremista e exigente.  
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Moodboard: O moodboard foi inspirado em um mundo pós-apocalíptico onde a ignorância, ganância e a busca 

pela perfeição do ser humano, vem causando cada vez mais a extinção física e mental da raça humana. De um 

lado, a perfeição e refúgio sem problemas ou cobranças  de America e do outro o mundo real. 

 

Aproveitamento 

Para finalizar, a série Black Mirror com certeza é uma das mais polêmicas séries criadas pela plataforma 

da Netflix. Isso pelo fato da proposta dela que é criticar nossa convivência com a tecnologia e às relações 

humanas como um todo. Esse tipo de avaliação nunca havia nos sido aplicada, e foi uma grande surpresa 

como foi uma ótima experiência, sem contar que os conceitos acabaram ficando enraizados de uma 
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forma mais livre e fluida, influenciando também a nossa criatividade. Conclui-se então que a avaliação 

conseguiu fixar os conhecimentos de uma forma leve e natural, sendo assim uma ótima experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1314 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

● CIBRIDISMO: ON E OFF LINE Disponível em: <https://www.martha.com.br/cibridismo-on-e-
off-line-ao-mesmo-tempo/>. Acesso em:  25 AGO. 2018. 

● NEUROCIÊNCIA NA PUBLICIDADE: A REVOLUÇÃO JÁ COMEÇOU Disponível em: 
<http://www.ibnbrasil.com/neurociencia-na-publicidade-a-revolucao-ja-comecou/>. 
Acesso em:  24 AGO. 2018. 

● ‘BLACK MIRROR’: SE DEPENDER DA QUALIDADE DA 4ª TEMPORADA, FUTURO DA 
HUMANIDADE SERÁ HORRÍVEL. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-
arte/noticia/black-mirror-se-depender-da-qualidade-da-4-temporada-futuro-da-
humanidade-sera-horrivel-g1-ja-viu.ghtml>. Acesso em:  24 AGO. 2018. 

● MARSHALL MCLUHAN E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMO EXTENSÕES DO HOMEM. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=J0rzOZi7d38> (1:35 ao 3:15). Acesso 
em: 25 AGO 2018 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J0rzOZi7d38


1315 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

 

 

 

Pedro Dariole Garcia 31706886 sala 4I 

Mateus Ribeiro 31768164 sala 4I 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Fórum de Pesquisa 

ANÁLISE DA CAMPANHA DA NIKE “MY TIME IS NOW” 
Pedro Dariole Garcia 31706886 sala 4I 

Mateus Ribeiro 31768164 sala 4I 

 

Orientador: Prof. Ms. Odenir Antonio Trevisani 

 

Introdução 

 

Nosso trabalho se trata de um plano de mídia para a empresa Nike simulando um relançamento 

da campanha ''My time is Now''. 

Neste projeto são abordados temas como o mercado de produtos de vestuário  esportivo, meios 

nos quais a campanha poderia ser relançada (Com suas devidas justificativas), uma analise de 

produtos, concorrentes e público alvo. 

 

Corpo do Trabalho 

História: A Nike é a maior e mais bem sucedida marca de sapatos, equipamentos esportivos e 

roupas. Controlando mais de 60% do mercado, é um ícone da cultura pop. Fundada em 1962, por 

Bill Bowerman e Phil Knight começou originalmente como Blue Ribbon Sports. Até 1972, 

quando decidiram então chamar sua próxima empresa “Nike”, que recebeu o nome da deusa 

grega alada da vitória. 

 

Público Alvo: Para essa publicidade, o público alvo são principalmente, homens e mulheres 

entre 14 e 35 anos, que costumam jogar futebol frequentemente ou casualmente, tendo em vista 

que a campanha aborda o tema da ''Champions Leage''. 
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Concorrentes: Os principais concorrentes da Nike são Adidas e Under Armor, pois também 

apresentam grande segmento de mercado e produtos muito variados. O segundo lugar da lista é 

a Adidas, porém a Under Armor está ganhando espaço na área por ser uma empresa nova, com 

conceitos inovadores e que patrocina muitos atletas passando por suas fazes de ouro. 

 

Análise de mercado: 

- A Nike é a primeira no mundo dentre as multinacionais do segmento esportivo, tendo 46% do 

mercado atual. 

- A marca patrocina grandes eventos e alguns dos principais atletas do mundo (Ex: Cristiano 

Ronaldo, LeBron James e Neymar). 

- Ameaça dos concorrentes: Dentre os concorrentes, a Puma ainda é maior que a Under Armor, 

porém ela vem em uma grande crescente, e segundo pesquisas, pode superar até a Adidas no 

futuro. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Esporte (Abriesp), o mercado de roupas e 

artigos esportivos vem se mostrando bastante próspero movimentando valores em torno de R$ 2 

bilhões ao ano (Representando 1% do PIB brasileiro). De acordo com a Associação, trata-se de 

um mercado crescente no cenário brasileiro, muito impulsionado pelos grandes eventos como a 

Copa do Mundo e as Olimpíadas. Para garantir maior estilo às roupas esportivas e dar a esse 

mercado o status da moda, a indústria da estamparia também vem se adaptando, sempre 

garantindo inovação as novas peças. 

 

Análise de produto: A Nike possui linhas de produtos de diferentes esportes como futebol, 

natação, corrida, academia e lutas marciais. Seu grande diferencial está nos modelos que 

apresentam biotecnologias diferentes para cada gosto, sexo e idade. Outra característica é a 

criação de produtos com combinações de outros segmentos como a música é a indústria 

cinematográfica. 

Entre os principais produtos relevantes a esta campanha, se encontram as chuteiras da linha 

''Mercurial'' e camisetas de times. 

 

 

MEIOS ONDE SERÁ VEICULADA A CAMPANHA: 

 

TELEVISÃO: 
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Proporciona maior interação com o consumidor, é atual, gera grande impacto, passa 

credibilidade, dita a moda e traz prestígio a marca. 

A televisão foi escolhida por conta de ser o mais apropriado para aqueles que gostam de futebol, 

acompanham e assistem partidas de esportes variadas. Os canais escolhidos foram: Globo/Sport 

TV e ESPN. Na Globo o horário seria quarta às 21:45h e domingo às 16:00h, pois são os horários 

que antecedem as transmissões de jogos no canal. Nos outros canais, os horários se alternam, 

pois o público é interessado por esportes em geral.  

 

MÍDIA EXTERNA: 

Gera alto impacto por seu tamanho, está presente a todo o tempo, alto alcance e baixo custo, 

geralmente é o ultimo impacto antes da compra. 

As mídias externas escolhidas foram digital screens de shoppings, elevadores, metros e alguns 

pontos de ônibus. 

 

REVISTAS: 

Tempo de exposição, credibilidade, formador de opinião, seletividade de publico (ABC), 

prestigio, regionalização. 

A principal revista a ser escolhida seria a “Placar”, revista voltada para futebol, além de algumas 

propagandas distribuídas em revistas como ''Veja'' e ''Caras'', pois a faixa etária do publico se a 

semelha. 

 

INTERNET/ MÍDIAS SOCIAIS: 

Formador de opinião, grande número de usuários, fácil acesso, rápida disseminação da 

informação, canal de relação aberto com o cliente, custo relativo se comparado com outros meios 

de divulgação. 

A internet é um excelente meio de dissipação da campanha, pois tem o público mais variado e 

ganharia muito espaço se for o alvo dos influenciadores digitais. Outro ponto muito importante 

em relação a internet é a interação da marca com o potencial do cliente, fator que gera maior 

credibilidade e fidelidade. 

As redes sociais escolhidas foram o Facebook, o Instagram e o Twiter, por permitirem o 

compartilhamento de fotos e videos, além de deterem as maiores quantidades de usuários ativos,o 

que trará muita visibilidade para a campanha que se encaixara na ''moda''. 

 

Considerações finais 
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 Pode-se afirmar que a campanha da Nike “my time is now” representa e incorpora de 

forma categórica a missão da Nike “trazer inovação e inspiração para todos os atletas do 

mundo”, porém com um diferencial bem marcante nas suas peças publicitárias, fazer com 

que todos os consumidores da marca sintam e transbordem essa inspiração; 

 Com o crescimento exponencial das marcas Adidas e Under Armour, o principal objetivo 

é o de manter a marca ainda como a líder no mercado internacional de marcas esportivas, 

com uma margem de diferença confortável, juntamente com o auxílio dos melhores meios 

de divulgação mencionados anteriormente, visando renovações da campanha para os 

anos posteriores após análises quanto às expectativas do Retorno sobre o investimento 

(ROI); 

 Diferencial ao aproveitarmos o uso das mais recentes técnicas e ferramentas digitais 

proporcionadas pelas redes sociais como forma de divulgação diária além dos meios 

portadores da credibilidade, tendo em vista um target composto por adolescentes e jovens 

adultos; 

 Administração dos objetivos de mídia: Manter o alcance, aumentar a frequência média e 

somando com a continuidade focada durante os meses de junho e julho devido a Copa do 

Mundo na Rússia; 

 Uso de diversos atletas famosos de variadas áreas esportivas para atuarem como 

embaixadores da marca; 

 Utilização da interatividade durante o vídeo oficial da campanha: podemos clicar sobre 

alguns ícones que vão surgindo como as chuteiras, a bola, o relógio, entre outros. Cada 

vez que se clicar num dos ícones e interagir com ele vai aparecer um slow motion ou uma 

passagem para outra página instantaneamente; 

 Os produtos novos apresentados na campanha reforçam os core values (valores centrais 

da marca), mas sempre com inovação e qualidade, dessa forma o consumidor percebe 

com facilidade a lealdade e comprometimento da Nike perante ele, ou seja, preocupando-

se com sua necessidade e satisfazendo-as. 
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Orientador: Dra. Paula Renata Camargo de Jesus 

 

RESUMO 
 

Trabalho realizado para a disciplina de Criação Publicitária I, no primeiro semestre do ano de 

2018, ministrada pela Profa. Dra. Paula Renata Camargo de Jesus. A proposta foi criar uma peça 

publicitária para uma empresa a qual possuísse produtos com o diferencial de “sabores variados”, 

buscando transmitir esta característica tanto através da parte visual, como da parte textual. A 

marca escolhida foi a Trident, conhecida mundialmente por suas gomas de mascar, e buscando 

exaltar a ideia de quebra de padrões, liberdade de escolha, identidade individual e preconceitos, 

trabalhamos, em um anúncio sequencial, o conceito criativo de “quebra de estereótipo por meio 

da relação entre sabor e indivíduo”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: trident; liberdade; escolha; sabores; estereótipo. 

 

 

Introdução 

Conhecida popularmente no Brasil, a Trident é uma marca de gomas de mascar presente no dia 

a dia de milhares de jovens brasileiros. Seu portfólio de produtos é amplo, possuindo desde 

diferentes formatos, até uma infinidade de sabores e combinações, fazendo com que a marca 

esteja frequentemente lançando novidades no mercado. Pensando nesta característica, foi 

desenvolvida uma peça publicitária que buscasse comunicar aos consumidores brasileiros jovens 

a variedade de opções que a marca oferece de maneira criativa e não usual.  

Com a intenção de tornar o trabalho mais efetivo e contemporâneo, a ideia principal foi trabalhar 

com a questão de quebra de padrões, estereótipos e preconceitos, a qual por mais exista uma 

crescente resistência, infelizmente ainda rege a sociedade atual. Dessa maneira, além de deixar 

subentendido o diferencial do produto, também se tem a oportunidade de expressar o 

posicionamento da marca contra tais questões, exaltando a ideia de liberdade de escolha e 

individualidade. 

 

 

mailto:brunafer1@live.com
mailto:isabella.mduarte@gmail.com
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A Proposta 

A definição da “tríade de criação” – como é chamado o conjunto formado por diferencial, 

afirmação básica e conceito criativo -  é um passo fundamental no desenvolvimento de qualquer 

campanha publicitária, nos dando direção para todo o processo de criação. Foi em cima deste 

estudo que todo o trabalho foi desenvolvido. A proposta inicial, buscando entender o conceito 

de “diferencial de marca”, foi a identificação de uma empresa cujo produtos possuíssem “sabores 

variados” como característica marcante. A marca escolhida foi a Trident, focando principalmente 

nas gomas de mascar que são comercializadas nas suas embalagens tradicionais (5 unidades), e 

que possuem uma infinidade de opções disponíveis ao consumidor. Em seguida, foi lançado o 

desafio da criação de uma peça publicitária que trabalhasse esse diferencial de maneira criativa 

e inovadora, o que incluiu tanto dar continuidade ao desenvolvimento da tríade, quanto a 

posterior produção da parte visual e textual.  

Target 

A definição do target ficou a critério da dupla e, após uma análise do contexto no qual a Trident 

está inserida, concluiu-se que a goma de mascar sempre teve a sua imagem ligada ao espírito 

jovem e, por isso, é muito popular dentre esse público. Optamos, portanto, por fazer uma 

comunicação voltada aos jovens brasileiros. Mais especificamente, se incluem: Homens e 

mulheres, entre 14 e 22 anos, pertencentes às classes B e C, que estão, no mínimo, cursando o 

ensino fundamental, e são moradores do Brasil. 

Conceito 

O Brasil é um país pautado pelo diferente. Além de ser formado por diferentes etnias, é, acima 

de tudo, formado por pessoas diferentes, com personalidades diferentes, gostos diferentes e 

rotinas diferentes. Por muito tempo, todos foram vistos apenas como massa, a sociedade era 

totalmente estereotipada e a comunicação das marcas era feita visando atingir apenas um todo. 

Na realidade, a própria sociedade estabelecia padrões que seguiam gênero, classe social, 

vestimenta etc. Mas, como já previu a autora Faith Popcorn, em “O Relatório POPCORN”, com 

a tendência de comportamento “Egonomia”, as pessoas hoje em dia estão buscando pela sua 

identidade individual. Não querem mais ser vistas como o coletivo, e sim como pessoas únicas e 

livres para serem quem quiserem ser. 

A publicidade exerce um papel importante na sociedade e é uma maneira de trabalhar assuntos 

relevantes e que fazem parte da realidade do público-alvo. Por isso, juntou-se essa questão com 

o diferencial do produto, e chegamos à afirmação básica de que a marca Trident possui sabores 



1321 

 

que agradam à diferentes tipos de paladares, em diferentes momentos e diferentes necessidades, 

sempre buscando passar a ideia de que a marca reconhece que cada pessoa que compõem o seu 

público possui as suas próprias particularidades. 

Já para o conceito criativo, resgatou-se a noção de padrões que a sociedade impõe – eles podem 

estar presentes até mesmo na hora de escolher o sabor de uma goma de mascar. Ao pensar em 

um chiclete de menta ou canela, logo associa-se à uma pessoa com idade mais elevada, do mesmo 

jeito que Tutti-Frutti remete a pessoas doces e inocentes, como uma criança.  

O principal recurso utilizado no anúncio foi a quebra de expectativa, levando o receptor a 

questionar os estereótipos que estão contidos na sociedade atual, e, muitas vezes, absorvidos por 

nós sem que nem percebamos. Com isso, busca-se sempre mostrar que as aparências não definem 

quem uma pessoa realmente é. 

Veículo 

O formato definido foi sequencial, utilizando apenas as páginas ímpar. Esta configuração foi 

pensada especialmente para causar no receptor o sentimento de expectativa e, em seguida, a 

quebra da mesma.  

A peça também seria veiculada em revistas que possuam conteúdo voltado aos jovens, pois, além 

de serem do interesse desse público, também passam certa credibilidade ao anunciante. Alguns 

exemplos seriam as revistas Capricho, Toda Teen, Superinteressante, Guia do Estudante e 

Viração. 

Parte visual 

Para ilustrarmos o conceito criativo, foi pensado em utilizar pessoas que estejam vestidas de 

maneira que façam parte de algum estereótipo da sociedade. Um rockeiro, uma garota meiga e 

uma pessoa estudiosa. Por consequência da influência de diversos tipos de mídia, como cinema 

e internet, acaba-se possuindo uma visão pré-estabelecida do comportamento dessas pessoas. O 

público será influenciado de diversas maneiras a pensar e julgar de acordo com o que a sociedade 

pré-estabelece, mas, quando a página é virada, haverá a quebra desse raciocínio. 

Para incrementar ainda mais esse pensamento, foi pensado na psicologia das cores, buscando as 

que influenciem o receptor a seguir pelo caminho desejado, como o rosa e violeta, que trazem a 

ideia do infantil e feminino, respectivamente, para casar com a foto de uma menina meiga, e o 

preto que é autoritário e remete ao perigo, para um homem que aprecia o rock.  



1322 

 

A linguagem corporal também é bastante participativa. Na primeira página, o modelo sempre 

aparece com uma pose que acompanha a linha de raciocínio das suas vestimentas, para, em 

seguida, aparecer em uma posição mais relaxada. A mudança de comportamento dos 

personagens também acompanha a ideia de quebra de estereótipo. 

É importante ressaltar que as pessoas das peças não foram retiradas de bancos de imagem. 

Parte Textual 

O título das peças foi trabalhado de maneira mais informal e que parecesse um raciocínio fruto 

do próprio receptor, mas que é interrompido entre uma página e outra. Esta característica leva-o 

a buscar uma conclusão em sua mente para a frase que se encontra inacabada, e, na maioria dos 

casos, julgará a aparência da pessoa que se encontra na peça, relacionando-a com algum sabor 

específico do tridente que tenha alguma semelhança à maneira como ela se veste ou se porta na 

foto. Quando a página é passada, porém, a expectativa criada é contradita. A assinatura de 

campanha dá o toque final para a peça: “O sabor não te define. Você define o sabor.”. Ou seja, 

ninguém deve ser julgado ou pressionado a gostar de algo pelo que a sociedade impõe, e sim ser 

livre para fazer suas próprias escolhas e construir o seu próprio eu. 

Conclusão 

O que é possível concluir deste trabalho é que, por mais simples que seja o diferencial de um 

produto ou marca, sempre haverá uma forma de passá-lo de maneira criativa, inovadora, e ainda 

abordando assuntos que são importantes atualmente. A principal função da publicidade pode até 

ser atender aos objetivos da empresa, mas é inegável que a mesma possui um papel fundamental 

na formação de opinião, principalmente quando nos comunicamos com um público mais jovem. 

 

Artes Finais 
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RESUMO 

As Fake News são informações e notícias falsas criadas por pessoas ou grupos que têm o intuito 

de desinformar um grande grupo de indivíduos sobre determinado assunto, ferindo a imagem ou 

reputação de quem está sendo exposto. Estas notícias são geralmente apelativas emocionalmente 

ou fortalecer algum ideal político, ajudando a reforçar crenças e, por isso, são amplamente 

compartilhadas antes mesmo que os usuários chequem as fontes. O termo ganhou notoriedade 

mundial após as eleições presidenciais dos EUA em 2016. Medidas estão sendo tomadas por 

órgãos públicos e redes sociais para combater esse tipo de ataque. Com a aproximação das 

eleições nacionais nos próximos meses, o Brasil aparece como um perfeito campo de batalha 

para as Fake News, que já fazem parte do debate político há um bom tempo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: fake news; eleições; jornalismo; credibilidade; notícia. 

 

Introdução 

Desde a virada do século XIX para o século XX, com o advento do fordismo e a cultura 

passando a se tornar indústria para obtenção de lucro, os veículos e ferramentas responsáveis 

pela criação e disseminação de todo tipo de informação, se tornaram bastante contundentes e 

passaram a ocupar todos os espaços de fala. Isso nos aproximou mais do mundo, possibilitando 

uma maior quantidade de notícias de todos os lugares e, além de fatos verídicos, existiam também 

notícias que não possuíam um cunho verdadeiro. No século XXI, tais mensagens que não 

possuem informações verídicas são chamadas de Fake News, porém engana-se quem pensa que 

tal palavra surgiu junto com um dos maiores meios de comunicação do nosso século, a internet. 

Segundo uma matéria do site EBC- Tv Brasil, no passado, as pessoas já sofriam com 

falsas informações a seu respeito: 
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Na antiguidade o imperador romano Júlio César espalhava notícias falsas 

demonizando povos estrangeiros. No século sexto, o historiador Porcópio 

escreveu informações inverídicas difamando o imperador bizantino Justiniano. 

Em 1522, o poeta italiano Pietro Aretino tentou manipular a eleição do papa 

escrevendo sonetos perversos sobre os candidatos.”. Já o jornal O Globo fala 

que “Entre tantos boatos, personagens como Dom João VI, Carlota Joaquina e 

os imperadores Pedro I e Pedro II foram envolvidos em comentários maldosos 

de adversários, muitos deles inverídicos. (MÍDIA EM FOCO, 2018) 

O termo Fake News tem como significado informações e notícias que não representam a 

realidade, mas que são compartilhados como se fossem verídicas, principalmente nas redes 

sociais. Normalmente, estas possuem títulos atraentes e convidativos, o que gera mais 

repercussão e alcançam um maior número de pessoas do que a própria verdade. Se no passado, 

como apresentamos anteriormente, elas já causavam um certo problema na vida das pessoas, hoje 

em dia, com as redes sociais, elas conseguem ganhar um alcance muito maior. Isso simplesmente 

acontece pois, na internet, possuímos algoritmos, os quais conseguem saber todos os gostos das 

pessoas e assim entregar sempre o conteúdo que lhes interessa mais. Conseguem saber tudo o 

que as pessoas gostam, curtem mais, compartilham, pesquisam e que possuem maior propensão 

a gostar, assim, facilita para que somente o que é de interesse dela chegue mais facilmente ao 

seu alcance. Segundo a revista Uno, podemos observar que  

A divulgação de falsas notícias conduz a uma banalização da mentira e, deste    

modo, à relativização da verdade. O valor ou a credibilidade dos meios de 

comunicação se veem reduzidos diante das opiniões pessoais. Os 

acontecimentos passam a um segundo plano, enquanto o “como” se conta a 

história ganha importância e se sobrepõe ao “o quê”. Não se trata, então, de 

saber o que ocorreu, mas de escutar, assistir, ver, ler a versão dos fatos que mais 

concorda com as ideologias de cada um. (LLORENTE, 2017, p.9) 

A preocupação com as notícias falsas não só atinge a internet, mas é também motivo de 

dores de cabeça para os meios impressos. 

Ao longo de sua história, o jornalismo sempre conviveu em menor ou maior grau 

com notícias falsas. Boatos publicados sem apuração, notícias pagas para 

favorecer alguém, notícias simplesmente inventadas em veículos sensacionalistas 

– tudo isso não vem de hoje e foi algo com que a imprensa sempre buscou lidar. 

No entanto, com a internet, a proliferação das notícias falsas aumentou 

exponencialmente. Um fenômeno que vem pondo em risco a própria profissão de 
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jornalista, que vê agora, em plena era digital, sua credibilidade novamente em 

jogo [...] (SOUZA, 201, p.01) 

Por serem as Fake News propagadas cada vez mais rápido do que as notícias verdadeiras 

nas redes sociais, a confiança neste meio é ainda menor do que os citados anteriormente, meios 

tradicionais. Segundo um estudo realizado em 37 países pelo instituto de pesquisas YouGov, 

para o Reuters Institute, apenas 23% dos entrevistados confiam nas notícias lidas na internet e 

54% está de acordo, ou de muito acordo, que se preocupa com o que é real, ou falso, na internet. 

Ainda nos meios digitais, podemos ver como exemplo que entre as plataformas mais 

utilizadas no Brasil está o Whatsapp, com 120 milhões de pessoas, cerca de 60% da população 

do país, sendo que o aplicativo é utilizado muitas vezes para compartilhar desinformação e 

correntes que passam despercebidos por quem repassa, comprovando o que Sérgio Branco diz 

em Fake News e os caminhos para fora da bolha (2017) “assim, estima-se que mais da metade 

das pessoas que compartilham notícias na internet o façam sem sequer ler seu conteúdo”.  

Além disso, Fábio de Castro, do Estadão em uma reportagem sobre ‘fake news’ tem 70% 

mais chance de viralizar que as notícias verdadeiras, segundo novo estudo, apresenta em uma 

reportagem que o Instituto de Tecnologia de Masachussetts dos Estados Unidos descobriu que 

as notícias falsas possuem 70% mais chance de espalhar do que as verdadeiras. Esse estudo foi 

baseado em postagens do Twitter, desde seu lançamento até o ano de 2017, mostrando que essas 

informações ganham muito mais espaço, e, segundo o estudo, atingindo entre mil até 100 mil 

pessoas, enquanto as verdadeiras atingem, em média, apenas mil. 

Outro estudo global, citado em uma matéria do site Exame (AGÊNCIA BRASIL, 2018), 

realizado com 57 nações, mostrou que apenas 54% das pessoas que foram consultadas têm 

preocupação e interesse em buscar a comprovação dos fatos de uma notícia lida na internet. O 

estudo ainda coloca o Brasil em primeiro lugar entre os países preocupados com a verdade. E em 

épocas de eleições, as medidas que estão sendo tomadas, querem eliminar as possibilidades de 

ocorrer novamente o que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos. 

Hoje percebe-se que um dos segmentos com maior difamação de Fake News é o da 

política. Durante as eleições presidencialistas americanas, este fato se tornou algo corriqueiro e 

utilizado pelos próprios candidatos. Sendo que tal artimanha, apesar de não poder ser totalmente 

comprovado, muito acreditam que foi de fundamental importância para a vitória de Trump: 

[...] até a véspera da jornada eleitoral, as plataformas de verificação atualmente 

em uso – chamadas de fact-checking – contabilizaram até 217 falsidades nos 
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discursos e intervenções dos candidatos, 79% delas atribuídas a Donald Trump e 

21%, a Hilary Clinton. (ZARZALEJOS, 201, p.11) 

Segundo uma matéria do site Exame (AFP, 2018), durante a disputa, várias notícias falsas 

mal-intencionadas sobre a candidata oponente foram divulgadas, como por exemplo, sobre os 

supostos vínculos de Hillary com uma rede de estupradores de menores e sobre o fato de que o 

Papa Francisco teria dado apoio a Trump. Para desmentir a história, o Vaticano levou uma 

semana, tempo suficiente para Trump conseguir seu objetivo de atrair mais pessoas para seu lado.  

Este foi um assunto de grande discussão durante as eleições nos Estados Unidos. Segundo 

uma reportagem postada pelo G1, de uma análise do BuzzFeed News (2016), as notícias falsas 

no Facebook sobre as eleições nos Estados Unidos, tiveram mais alcance do que 19 grandes 

fontes de notícias. E quanto mais perto das eleições, mais notícias falsas foram compartilhadas, 

mostrando o impacto que possuem influenciando as decisões das pessoas. 

Num ambiente de crise da imprensa como negócio e dos veículos de 

comunicação como grandes formadores de opinião junto às massas, as notícias 

falsas encontraram na web um território livre para se manifestar”. (SOUZA, 

2017, p. 02) 

Com a aproximação das eleições presidenciais nos próximos meses, o Brasil aparece 

como um perfeito campo de batalha para as Fake News. A união de elementos como: um país 

muito ativo nas redes sociais, polarização ideológica extrema, falta de bom senso e de 

comprometimento com a verdade podem fazer com que as eleições tomem caminhos perigosos 

até acabarem.  

A Fundação Getúlio Vargas apontou, em uma reportagem para o G1 sobre Robôs foram 

usados em campanhas nas eleições de 2014(2018) que, em 2014, os robôs foram responsáveis 

por 10% do engajamento no debate político nas redes no Brasil, mostrando que a influência da 

internet e de notícias possuem um grande impacto. Desde o impeachment de Dilma, as Fake 

News na área da política, no Brasil, são extremamente fortes. Wardle, jornalista americana ao 

jornal El País, confirma o que foi dito anteriormente, sobre o Brasil ser um alvo fácil para as 

Fake News: 

Primeiro porque é um país muito dividido, e não apenas politicamente como 

também em assuntos culturais e sociais. Em situação assim as pessoas são menos 

críticas com a informação que encontram. Se alguma coisa reafirma suas crenças, 

é provável que você acredite e compartilhe. E os brasileiros, que são grandes 

usuários das redes sociais, adoram compartilhar. (WARDLE, 2018, p.1) 
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Mais um episódio onde é possível enxergar a força das falsas notícias, ocorrida na área 

da política, foi quando circularam especulações de que a empresa Pepsi passaria a estampar a 

imagem de Jair Bolsonaro em suas latas de refrigerantes, o que era uma mentira, fazendo com 

que a empresa concorrente, Coca-Cola, fosse superada. 

Outro caso ainda muito discutido nos dias atuais, é o da morte da vereadora Marielle. O 

jornal O Globo divulgou que uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Estudos sobre Imagem 

e Cibercultura (Labic) da Universidade Federal do Espírito Santo, onde apareceram diversas 

notícias difamando a vereadora. Foi dito também que a repercussão começou pelo Whatsapp e, 

quando o site MBL replicou a mensagem, houve uma maior repercussão do caso, sendo a maioria 

contrária à vereadora. Com tais fatos, o Facebook retirou do ar os perfis que soltavam estas 

notícias. 

A proporção que a divulgação deste tipo de informação pode tomar pode não ser tão clara 

aos nossos olhos, mas elas já atingiram outros patamares e continuam crescendo ainda mais. O 

grupo político pró-direita MBL (Movimento Brasil Livre) teve diversos perfis e páginas políticas 

removidas da rede social Facebook, pois segundo uma rigorosa investigação da mesma, foi 

considerado que o MBL mantinha uma rede coordenada de contas falsas e utilizava de artimanhas 

para esconder a natureza dos conteúdos publicados, gerando desinformação e influenciando a 

formação de opinião sobre questões políticas. Vale lembrar que o mesmo teve participação 

significativa no processo de impeachment em 2016.  

Além da área da política, as notícias sobre linchamentos por conta de Fake News 

acabaram tornando-se algo corriqueiro. Uma reportagem do site Super Interesante (Sali, 2018), 

revela que, em maio de 2017, sete pessoas foram linchadas em uma aldeia da Índia após a 

circulação de uma notícia falsa de que elas raptavam crianças. Ainda o mesmo autor, relata que, 

em 2014, no Guarujá (SP), nas mesmas circunstâncias, uma mulher também foi linchada até a 

morte após ser confundida com uma sequestradora de crianças. No Whatsapp, de acordo com a 

imprensa indiana, ao menos 25 pessoas morreram em um ano no país, devido a rumores que 

circularam por este aplicativo, que conta por mês com 200 milhões de usuários ativos no país. 

O simples fato de muitos crerem em tudo o que vêm é de certa forma, perigoso e pode 

trazer consequências tão grandes como as citadas anteriormente. Exemplo disto é, como 

reportado pela Quartz em uma reportagem sobre Millions of facebook users have no ideia they’re 

using the internet (2015), onde, na Indonésia as pessoas acreditam que o Facebook seja a internet 

e que tudo que está ali seja verídico e de confiança, fazendo com que acontecimentos como os 

citados acima, virem rotineiros. 
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Devido às consequências, as plataformas se vêm obrigadas a criarem medidas de 

prevenção. Por isso, a Agência France-Presse (AFP), por exemplo, criou um blog de “Fact-

checking” em português, inglês e espanhol, que conta com apoio financeiro do facebook. 

Empresas como Agência Lupa e Aos Fatos também fazem este trabalho de verificação na 

internet, como cita Sérgio Branco em Fake News e os caminhos para fora da bolha (2017), assim 

como o site boatos.org. 

Não somente as plataformas digitais, mas também no governo do Brasil, algumas leis já 

estão em projeto para serem aprovadas. O Estadão em uma reportagem falando sobre  Fux fala 

em resultados palpáveis no combate ás Fake News(2018), destacou que o presidente do TSE já 

fala em resultados palpáveis no combate às Fake News: “hoje assistimos plataformas retirando 

conteúdo e se comprometendo no combate às Fake News”. Já na Câmara dos Deputados, circula 

o projeto de lei para punir quem publica tais notícias, com pena de 2 a 8 meses de detenção. 

Emissoras como a Globo estão com uma campanha e ainda debate o assunto em alguns 

programas, como aconteceu no programa da Fátima Bernardes. A campanha consiste em pedir a 

atenção das pessoas para diferenciarem o que é fato e o que é falso, sendo que é de extrema 

importância informar. 

Nas plataformas mais usadas, como o caso do Whastapp, está sendo elaborado para 

prevenir a criação de perfis que divulgam conteúdos duvidosos, a encriptação das chamadas e 

mensagens, onde nenhum terceiro poderia ver ou ouvir as mensagens trocadas entre usuários. 

Já o Google anunciou em março uma série de projetos destinados a combater a 

disseminação de notícias falsas e apoiar os meios de comunicação respeitados, fazendo com que 

seu motor de buscas deixe em destaque as verificações feitas pelos organismos de checagem. 

A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), se reuniu para fazer o 

projeto Comprova, onde 24 veículos de informação se reunirão para combater as Fake News 

durante as eleições. 

Pela primeira vez na imprensa brasileira, 24 veículos de mídia vão 

trabalhas juntos para combater a disseminação de notícias falsas durante 

a campanha eleitoral. O projeto Comprova, que será aberto ao público 

em 6 de agosto [...] visa diminuir o impacto da propagação de boatos 

durante o período eleitoral, focando em tópicos específicos como 

candidaturas, reformas estruturais e debates presidenciais. (GREGO, 

2018, Exame) 
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A principal função desta iniciativa seria “levar os cidadãos e usuários das redes sociais a 

refletir antes de compartilhar, já que esse compartilhamento impensado ajuda a espalhar 

conteúdos de fontes não verificadas” (CALEGARI, BRETAS, 2018, Exame) e que podem, 

inclusive, acarretar consequências indevidas. 

Segundo a mesma reportagem no site Exame, os boatos checados serão monitorados nas 

principais redes sociais do país, com Facebook, Whastapp, Twitter e Instagram e os brasileiros 

poderão denunciar rumores relacionados às eleições por meio de uma conta no Whastapp do 

Comprova. A proposta é que, após a checagem de fatos, as informações verdadeiras sejam 

compartilhadas pelos próprios usuários, assim, espalham-se as notícias verdadeiras no lugar das 

falsas, visto que um dos maiores desafios que podem ser enfrentados neste projeto é que a 

imprensa profissional não aumente o alcance de notícias enganosas quando for promover as 

verdade, como destaca Claire Wardle, representante do First Draft: 

Se uma desinformação está circulando apensa em um grupo restrito de 

indivíduos no Recife, digamos, então não faz sentido repetir o boato, nem que 

seja para desmenti-lo, em uma amplitude nacional. (WARDLE, 2018) 

O Facebook também está providenciando medidas, ainda mais por estarem sendo 

cobrados para garantirem a veracidade do que circula nas redes. Segundo o jornal G1: 

Facebook disse em um comunicado que desativou 196 páginas e 87 contas no 

Brasil por sua participação em uma “rede coordenada que se ocultava com o 

uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem 

de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. 

(G1, 2018) 

Além disso, o Facebook anunciou que irá mudar os algoritmos da página, privilegiando 

os posts de familiares e amigos ao invés de marcas e empresas, segundo o site Terra(2018) na 

reportagem sobre Facebook anuncia mudanças no feed de notícias com foco em comunidades 

locais. Na mesma frente, o Whatsapp se pronunciou, dizendo que as seguintes medidas 

preventivas serão tomadas durante as eleições: 

Para combater o problema, a empresa vai atuar em três frentes, com o reforço 

da proximidade com autoridades, o uso de inteligência artificial para coibir 

abusos e a formação de parcerias com serviços de checagem de notícias. 

(CAPELAS, 2018, Estadão) 

As fake news são instrumentos poderosos para se destruir a reputação de pessoas e/ou 

marcas e empresas, porém, não são as únicas. Devido ao avanço tecnológico e o crescente uso 
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do mobile no cotidiano das pessoas, surgem também as chamadas fake olds. Segundo Fabio 

Wajngarten, em matéria para a Meio & Mensagem, as fake olds, menos famosas do que a irmã 

fake news, porém tão importantes e relevantes quanto, ocorrem quando temas coletados da linha 

do tempo passado, histórico de opiniões, testemunhos, artigos, notícias, posicionamentos etc. são 

trazidos absolutamente descontextualizados para o presente. Ele ainda lembra, que estas são tão 

inconsequente quanto as próprias fake news.  

 Por serem disseminadas com tamanha facilidade e tão rapidamente, as fake olds também 

podem destruir uma reputação, construída durante anos e anos, em segundos “com absoluta 

inconsequência e ausência de justificativa mínima, sem direito da ampla defesa”. 

(WAJNGARTEN, 2018, Meio & Mensagem)  

Como discutido anteriormente, grande parte das pessoas não se preocupam em buscar a 

fonte da informação ou a veracidade de tal material, portanto, frases, falas, notícias, vídeos, fotos, 

etc., fora de contexto, podem ser muito perigosos, principalmente, por conta deste 

comportamento da sociedade e da facilidade de propagação de dados.  

Há outro ponto, quando não se é pensado que, com o decorrer do tempo, é natural e até 

esperado, que as pessoas evoluam, mentalmente, e assim, construam novos pensamentos, 

opiniões, posicionamentos, comportamentos, etc. Sem este raciocínio crítico e analítico, 

qualquer mensagem mal-intencionada, fora de contexto e até “maquiada” para parecer 

verdadeira, pode ser uma arma altamente destrutiva. 

O autor da matéria “Fake news x fake olds”, Fabio Wajngarten, acredita que “a 

responsabilidade na propagação de notícias, bem como o direito de voz de quem se julgar 

prejudicado, devem ser discutidos amplamente na era atual da comunicação”.  

Por isso, devemos começar a refletir mais sobre os usos dos meios de comunicação e mais 

que isso, sobre “a alfabetização midiática”, que já aparece como pilar central em projetos 

voltados para a formação de adolescentes e jovens adultos. (JULIO, 2018, Meio & Mensagem) 

Além de todos os projetos criados pelas mídias apresentadas anteriormente para combater 

este obstáculo na reprodução de notícias e informações, existem outras iniciativas em colégios e 

ONGs. Como apresentado na matéria “Alfabetização midiática incentiva jovens a refletir sobre 

a informação” de Karina Balan Julio para o Meio & Mensagem, um destes projetos é a Énois 

Conteúdo, criado por duas jornalistas, Amanda Rahra e Nina Weingrill, que “promove uma 

espécie de redação jovem, onde os participantes pensam em pautas e reportagens, experimentam 

formatos e refletem sobre os modelos de financiamento para o jornalismo” para jovens com entre 
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16 e 21 anos, advindos de regiões periféricas de São Paulo. A ONG também desenvolveu um 

site com metodologias que poderão ser adotados por outras escolas e projetos de alfabetização 

midiática e ainda está participando de iniciativas de checagem de notícias de veículos como 

CBN, HuffPost Brasil e Quebrando o Tabu. 

Como a informação falsa pode ser facilmente disseminada, o conhecimento do que está 

acontecendo também podem chegar às pessoas. No meio dessa onda de luta no combate às fake 

e old news, é interessante perceber que já existem jovens interessados em ajudar nessa busca pelo 

fim de notícias duvidosas. O Dante em Foco, por exemplo, é um projeto do colégio particular 

Dante Alighieri, em São Paulo, criado a partir do interesse dos próprios alunos, onde acontecem 

diversas discussões, desde pautas sobre o teor da informação publicado por veículos, até questões 

relacionadas a influenciadores. Segundo Julio, os alunos, entre o 5º ano do ensino fundamental 

até o ensino médio, também fazem entrevistas e coberturas de eventos para redes sociais e web 

TV da escola. 

O objetivo principal não é necessariamente criar um interesse pelo jornalismo, mas sim, 

“trabalhar aspectos cívicos inerentes às discussões sobre mídia.”, segundo a professora de 

tecnologia educacional responsável, Verônica Martins Cannatá: 

Queremos trabalhar questões sobre cidadania, responsabilidade na produção de 

conteúdo e criticidade no consumo de mídia. Damos aos alunos diferentes 

referências, da Veja à Carta Capital, e os incentivamos a analisar a linha 

editorial e as intenções que estão ali. (CANNATÁ, 2018, meio & Mensagem) 

Em 2015, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(Unesco), criou um documento com recomendações sobre alfabetização midiática a todos os 

Estados membros. O estudo e compreensão sobre os processos de mídia se torna cada vez mais 

necessário ao passo em que as notícias falsas são espalhadas e devido também, ao anonimato dos 

agentes que as compartilham. Adauto Soares, coordenador de Comunicação e Informação da 

Unesco no Brasil, afirma que “alfabetização midiática tem a ver com fomentar a formação das 

pessoas para que sejam produtores de inovação com olhar crítico, e não simples usuários das 

tecnologias” e ainda ressalta que os parâmetros pedagógicos para este tipo de educação estão em 

constante transformação. 

 Considerações finais 

Como visto em todos os pontos apresentados no texto, as Fake News não nasceram nos 

dias de hoje, porém, atualmente nos vemos imersos na gigantesca proporção que elas têm 
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tomado. Vivemos presos em grandes armadilhas quanto às consequências que só aumentando 

cada vez mais, pelo mau uso das redes sociais, pela falta de conhecimento e desinteresse na busca 

da verdade. A tecnologia e a internet trouxeram a abundância e facilidade no acesso à 

informação, mas traz junto também, alguns problemas. Os fatos verídicos encontram-se 

misturados ao sensacionalismo de inverdades nessa grande rede que é a internet e os canais de 

comunicação. Por isso, os grandes veículos de mídia devem unir-se para que todos possam ter 

acesso à realidade de fato e não caírem nas influências negativas deste infeliz mercado que só 

tende a crescer. 

Objetivo 

Avaliar o impacto e como combater e informar sobre as fake news. 

Métodos utilizados 

Pesquisa em artigos científicos, matérias de veículos de comunicação na internet e livros. 

Resultados 

As fake news vêm se propagando cada vez em maior dimensão, influenciando importantes 

acontecimentos e trazendo consequências negativas tanto para pessoas públicas como privadas. 

O combate a este tipo de informação deixou de ser um papel apenas da equipe de jornalismo. 

Hoje, podemos perceber que, além de projetos propostos por veículos de mídia, ONGs, colégios 

e organizações com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre este tipo de notícias, o marketing 

também sofre, de forma direta e indireta com isso. É por este motivo que as marcas devem buscar 

mecanismo para monitorar e combater a as fake news, já que sua reputação está em jogo e 

encontra-se em perigo de perder anos de dedicação e esforço de criação de uma imagem que 

pode ser destruída em tão pouco tempo. Setores como o de marketing de conteúdo devem estar 

extremamente atentos e encontrar e apresentar caminhos para seus clientes sobre a veracidade 

daquilo que disponibiliza para assim não serem alvo de uma possível tragédia digital. 
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RESUMO 

 
Trabalho realizado para avaliação na disciplina de Projeto de Comunicação Integrada III, 6º K, do Curso 

de Publicidade e Propaganda, do Centro de Comunicação e Letras (CCL), que tem a intenção de 

apresentar uma campanha experimental para a empresa Deezer, apresentando um planejamento a 

fim de resolver os problemas de marketing e comunicação diagnosticados na pesquisa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Deezer; Planejamento; Campanha. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

A EMPRESA 

 Deezer é um serviço de streaming musical pago, que oferece uma experiência 

personalizada para todos de forma ilimitada, seja via web ou por aplicativo em 

Smartphones e tablets. Foi criado na França, em junho de 2007 pelo hacker Daniel 

Marhely, de apenas 20 anos. O Deezer já é líder na Europa com mais de 26 milhões 

de usuários e está disponível em 182 países. Desembarcou no Brasil em 2013, e conta 

com um acervo musical com mais de 35 milhões de músicas de todos os gêneros 

possíveis.  

 O Brasil está entre os cinco maiores mercados de streaming do mundo, ao lado 

da França, México, Colombia e Reino Unido. Uma das estratégias adotadas por Deezer 

para manter a competitividade no mundo está no baixo preço praticados pela empresa, 

mais baixo no Brasil do que em outros países. A conta Premium do Deezer custa R$ 

16,90 mensais, contra £ 10 (R$ 36) no Reino Unido e € 10 (R$ 30) no resto da Europa. 

Porém, o valor é similar a outros serviços de streaming brasileiros (Spotify, Tidal, Apple 

Music e Google Music Play), o que dificulta a diferenciação por preço aqui. 

PROBLEMAS 

 Após desk research para compreender com maior profundidade o cenário macro, 

microeconômico e seus impactos na comunicação e desempenho da marca no Brasil, 

foi constatado que Deezer possui baixa participação de mercado, baixa lembrança de 
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marca e encontra-se muito associada a um de seus principais parceiros, a Tim Music, 

o que dificulta o aumento de lembrança da marca. 

DESAFIO 

 De acordo com a consultoria Frost e Sullivan, a expectativa é que o mercado de 

streaming cresça 16% no ano de 2018. Dessa forma, Deezer pretende aumentar o 

número de usuários do aplicativo em:  

• 10% na versão grátis (representa aproximadamente 100.000 usuários)  

• 5% na Premium (representa aproximadamente 50.000 usuários)  

• Tornar o aplicativo conhecido no Brasil, pois apesar de ter sido o primeiro, não 

tem reconhecimento do publico.  

Toda ação deverá ser realizada durante o segundo semestre do ano, nas 

cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, respeitando o budget de R$ 2.500.000,00. 

 

PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

  Para atingir o resultado esperado pelo briefing, a partir da identificação dos 

problemas de comunicação e marketing na fase de pesquisa, foi desenvolvido pelo 

grupo um direcional estratégico que tem como objetivo primário gerar awareness, 

desenvolvendo posicionamento de marca e reforçando aspectos específicos da 

plataforma. Para isso, será utilizada mais de uma modalidade do mix de comunicação, 

para contemplar todos os pontos de contato em que o consumidor, cada vez mais 

disperse, se encontra.  

 Pois, de acordo com Henry Jenkins, as mudanças causadas pelo novo contexto 

social  conectado em redes força empresas, agências e mídias a repensarem sua forma 

de comunicar, levando em consideração que nesse contexto as pessoas não se 

comportam dentro das caixinhas de aspectos socioeconômico: 

"A convergência exige que as empresas de mídia repensem 

antigas suposições sobre o que significa consumir mídias, 

suposições que moldam tanto decisões de programação quanto 

de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como 

passivos, os novos consumidores são ativos. Se os antigos 

consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 
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ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando 

uma declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se 

os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho 

de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores são agora barulhentos e públicos.” 

Após pesquisa psicográfica e comportamental, identificamos que os consumidores de 

streaming dão importância em manter-se atualizados nos lançamentos musicais e utilizam o 

serviço como principal fonte de informação sobre o assunto. Em média, destinam duas horas 

por dia ao uso de streaming, sendo a maior parte dele feita pelo smartphone ou tablet, seguido 

por desktop. Os picos de audiência costumam ser pela manhã em dispositivo móvel no trânsito 

de casa para o compromisso do dia (trabalho, universidade, academia), a tarde no desktop e a 

noite em dispositivo móvel ou smart Tv. A faixa etária que mais utiliza o streaming de música é 

de 25 a 34 anos. Por serem nativos digitais, tem mais afinidade e são mais abertos à tecnologia. 

Pensando nisso, nos interesses de nosso público e nos momentos e formas que 

eles consomem música (como já citado na descrição acima) escolhemos como 

principais pontos de contato a serem trabalhados: assessoria de imprensa, marketing 

direto, eventos e propaganda (digital e OOH), como forma de criar buzz em cada uma 

dessas mídias, ativas e criar momentos de experimentação para o público e produzir 

conteúdo para nossas mídias.  

 Assessoria de imprensa: Uma das estratégias de comunicação mais tradicionais para 

construir reputação de marcas, gerar credibilidade e exposição positiva da marca, 

conhecimento público, notoriedade e autoridade para empresas e mercados. Esta 

estratégia melhora a presença do negócio nos meios jornalísticos e, com as mudanças 

tecnológicas e comportamentais, tem uma ampliação em seus sentidos. Este conceito 

hoje engloba youtubers e influenciadores, pois trabalham diretamente com a marca e 

respondem por ela. 

 Marketing direto: Este tipo de estratégia tem trazido a cada dia novos desafios a 

comunicação pois, com a quantidade de informação e conteúdo que gira na rede de 

todos os usuários, se fazer pertinente e relevante é um diferencial. Por isso, saber a 

quem se dirigir e como fazer traz consigo uma oportunidade e um desafio, já que pode 

ter grande força de persuasão se realizado de forma certa. 

 Eventos: De acordo com artigo publicado no Meio e Mensagem os consumidores estão 

cada vez mais fiéis a experiências. Menos marca e mais “customer experience”. 
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Pensando nisso mapeamos dois grandes eventos para nosso público, onde podemos 

ativar e oferecer experiência de marca ao público dos eventos. 

 Propaganda: A Publicidade é a essência do marketing. Atuando como “chamariz”, 

veiculará nos canais digitais, circulando nas redes sociais e nas mídias offline nos 

mobliários urbanos de São Paulo e Rio de Janeiro, trabalhando em função do aumento 

de alcance da campanha. 

Ultrapassar barreiras. Descobrir novas frequências será o conceito criativo que irá amarrar 

conceitualmente cada ação dessa campanha. Partindo do princípio que é preciso sair da zona 

de conforto, deixar a bolha e expander os horizontes para mais longe, estar aberto ao novo 

para só assim ultrapassar barreiras. 

 

AÇÕES EM EVENTOS 

 CCXP 2018: 

Os grandes estúdios trazem em primeira mão trailers especiais, cenas exclusivas e os 

principais astros do momento. Na CCXP as pessoas não apenas vivem a saga, mas ficam 

frente a frente com os criadores delas. São centenas de mesas onde ilustradores, roteiristas, 

coloristas e artistas gráficos. A CCXP é um espaço para novas experiências e conhecimentos 

sobre a cultura geek e pop. Deezer é um streaming de música que convida quem já conhece o 

serviço a ultrapassar barreiras e experimentar a sua plataforma de serviço.  

Antes do evento a Deezer começará a anunciar sua presença na CCXP em suas 

plataformas digitais com posts para instagram e facebook e ativará sua assesoria de imprensa. 

Para propagação das ações que serão realizadas nos eventos, será utilizado o uso de e-mails 

marketing que serão disparados antes dos eventos, convidando o público a participar do 

evento, bem como das ativações da marca em seu stand. 

Para desenvolver ativação de marca dentro do espaço mais disputado por marcas no 

Brasil, vamos trabalhar com ações em quatro pontos do evento. Serão quarto totens (dois para 

foto e dois com tecnlogia Soundcatcher). Os totens com Soundcather ficarão na área de 

informação e praça de alimentação. Utilizaremos nova tecnologia da Deezer para identificar e 

produzir a playlist do evento. Todos os totens contarão com promotor para ajudar na utilização 

deles. Os totens com foto estarão posicionados na saída principal e próximo ao camarim de 

cosplay. Neles, as pessoas poderão tirar foto ou fazer Gif para postar em suas redes sociais. 

 COALA FESTIVAL 2018: 

O Festival é conhecido por abrir espaço não apenas para os grandes nomes da música 

nacional, mas para novos artistas sem tanta projeção nacional. Um festival feito para 
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ultrapassar barreiras e se abrir a experimentar novas manifestações musicais. Em 2017, entre 

os nomes de destaque do line-up estavam e Rincon Sapiência, Emicida, Tulipa Ruiz, Liniker e 

Caetano Veloso como headliner. Antes do evento a Deezer começará a anunciar sua presença 

no Coala Festival em suas plataformas digitais com posts para instagram e facebook e para 

propagação das ações que serão realizadas no evento, será utilizado o uso de e-mails 

marketing que serão disparados antes dos eventos, convidando o público a participar do 

evento, bem como das ativações da marca em seu stand. 

Uma carreta com estrutura de palco será colocada num espaço sinalizado no evento, 

criando um espaço de karaokê, para o público cantar as músicas dos artistas do festival. Caso 

o participante deseje, poderá compartilhar trechos de sua performance via Stories de suas 

próprias redes sociais. Ele será avaliado pelo sistema de pontos, que segue o sistema de 

pontuação dos aparelhos de karaokê tradicionais, comparando o ritmo da voz e da canção. A 

pontuação servirá para determiner o brinde que ele irá receber após a participação. 

 Abaixo de 80 pontos: Caneca Deezer 

 80 à 95 pontos: Carregador portátil Deezer. 

 Acima de 95 pontos: Headphone deezer + 6 meses de assinatura premium 

 

MOCKUPS E IMAGENS ILUSTRATIVAS 

 Karaokê Móvel 
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 Totem Fotográfico 

 

 Post em Stories do Instagram 

 



1343 

 

 Post Patrocinado no Instagram 
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CRIAÇÃO DE EPISÓDIO DA SÉRIE BLACK MIRROR 
  

Aluno(s): Isabella Gai Henriques e Luciana Rodrigues 

 E-mail: isabellagai@hotmail.com e luciana.s.rodrigues97@gmail.com Orientador:_José 

Maurício_______________________________________ 

  

  

RESUMO 

Neste trabalho, encontramos o desenvolvimento de um episódio inédito para a série 
Black Mirror, da Netflix, chamada Elegíveis. A partir do conteúdo dado em aula, da 7a etapa de 
publicidade e propaganda, pelo professor José Maurício.  

A seguir, encontramos a sinopse do episódio, a aplicação através das teorias passadas 
em sala, principalmente, cibridismo e ubiquidade, e um mood board mostrando o ambiente 
que se passaria a história, como também os personagens e nossas considerações finais. 

  

  

PALAVRAS-CHAVE: tecnologia; meios de comunicação; Cibridismo; Ubiquidade.  

  

  

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

  

 

1.  Introdução 
Na sétima etapa do curso de publicidade e propaganda, foram apresentados assuntos 

relacionados a comportamento e neuropsicologia do consumidor, atrelados a teorias e estudos 

de diversos pesquisadores da área. Juntamente do advento de novas tecnologias e meios de 

comunicação que passaram a influenciar o modo de viver e relacionamento das pessoas no 

cenário atual. 

Primeiramente, foram relembrados conceitos e teorias do teórico Marshall McLuhan, o 

qual compreende que os meios de comunicação de massa afetam o comportamento mental e 

físico do homem. Em seguida, os estudos de Martha Gabriel, indicados no livro “Você, eu e os 

robos”, o qual aborda o papel e os efeitos da tecnologia na sociedade atual. Os conceitos 

abordados pela autora são ubiquidade, que trata da presença contínua da tecnologia no dia-a-

dia do indivíduo e cibridismo, o qual é estar online e offline ao mesmo tempo.  

 

mailto:isabellagai@hotmail.com
mailto:luciana.s.rodrigues97@gmail.com
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2. Proposta do trabalho 
Após passar toda a teoria, o professor propôs um trabalho prático, o qual era a elaboração 

de uma sinopse de um episódio inédito da série Black Mirror, que deveria ilustrar os conceitos 

da aula, elaborar um mood board, trilha sonora e casting de atores.  

A fim de motivar os alunos e deixar mais claro sua proposta, o professor passou o 

episódio da respectiva série, chamado “Queda Livre”. 

 

 

3. Insight 

Após assistir o episódio, foram geradas diversas inquietações, e ideias para o novo 

episódio. A premissa básica foi exaltar os conceitos, de forma que ficassem bem nítido e 

evidente a alteração social. Assim, o pilar principal da história seria a procrastinação e interação 

social por meio da tecnologia. Como todo enredo, era necessário criar um clímax, ponto de 

ruptura.  

Então geramos um conflito entre norma social e necessidade humana. Assim, ilustramos 

a quebra de paradigma social, imposto por meio de tecnologias. 

 

4. Sinopse 

A sociedade mundial enfrenta uma crise super populacional e por consequência, 
escassez de recursos. Diante disso, o governo estabeleceu um dia no ano que fosse destinado 
à reprodução, no qual as pessoas, acima de 25 anos, são levadas para espaços reservados e 
monitorados para o ato. Aqueles que são estéreis não participam do evento e só podem se 
relacionar com outra pessoa estéril. 

Richard sempre seguiu as regras e certo dia, encontra-se com Joana, casada e com filho. 
Ela desperta nele desejos que jamais havia sentido e isso faz com que ele busque essa mulher 
intensamente para sentir-se daquela forma de novo, o que o faz adoecer e passar por 
complicações. 

 

5. História 

ELEGÍVEIS 

Em 2093 o mundo está diferente. A tecnologia faz parte de todas as atividades diárias 
humanas. Há 30 anos, o mundo enfrentava uma crise super populacional e por consequência, 
de escassez de recursos. Diante disso, os governos de todo mundo se reuniram para elaborar e 
implementar uma lei de repúdio a qualquer interação física humana. O objetivo era reduzir a 
taxa de natalidade e permitir apenas o mínimo necessário para continuação da raça humana. 
Dessa forma, o governo conseguiria a médio prazo preservar os recursos naturais e solucionar 
o problema disposto.  
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A partir deste dia, qualquer pessoa que tivesse algum contato físico por espontânea 
vontade, seria condenada à castração e a população fértil, acima de 25 anos, teria apenas 1 dia 
no ano, 6 de setembro, feriado mundial, para se reproduzir.  

Nesse dia, as pessoas são levadas para espaços reservados e monitorados para o ato. 
Casais aleatórios e férteis, são colocados juntos e se o ato sexual resultar uma gravidez, esse 
casal deve comprometer-se um com o outro para sempre, e assim, nunca mais participará do 
“dia da reprodução”. Caso a mulher não engravide ou tenha um aborto, o casal fica elegível 
para o evento novamente, juntos ou não.  

Se o indivíduo é estéril ou com alguma incapacidade de prover descendentes, este 
também não é elegível para o evento e só poderá se relacionar com outro indivíduo estéril.  

O único contato permitido é virtual, através de um dispositivo implantado no antebraço 
de todos. Esse possibilita o download de todos os tipos aplicativos sociais, facilitando assim 
essas interações. 

Diante de todo esse cenário, temos Richard, homem de 27 anos que tem uma rotina 
pacata, com as mesmas atividades diárias. Ele vive sem emoção alguma. Certo dia, a caminho 
do trabalho, ele se encontra com uma jovem, Joana. Ela lhe desperta um repentino interesse e 
sensações que ele nunca tinha tido antes. Richard sente-se muito confuso sobre sua reação 
corporal em relação à jovem e a partir deste momento, se encontra determinado a encontrá-
la em todos meios disponíveis, aplicativo e pela cidade (online e offline) a fim de sentir aquela 
sensação nova e tentadora de novo. 

Joana é uma mulher de 32 anos, é casada com Robert há 2 anos. Se conheceram no 
feriado de reprodução o que ocasionou na gravidez de Joana. Por consequência, seguindo a lei, 
hoje ela vive com o marido e filho, todos os dias sai para trabalhar e deixa o filho com a babá. 
Joana não sente atração por seu marido, mas aceita o destino que lhe coube. Quando se 
encontrou com Richard na rua, teve também uma sensação estranha, achou ele bonito e 
interessante, mas logo puniu esse sentimento, pois sabia ser errado.  

Após ter visto Joana pela primeira vez, Richard passa a buscar em todos os meios digitais 
qualquer sinal da mulher desconhecida. Ele não conseguia pensar em outra coisa, se não 
naquela mulher que lhe despertou um desejo que nunca tinha tido antes. Richard torcia para 
que aquela mulher não pudesse ter filhos, assim, eles poderiam ter chance de ficarem juntos. 
Sem sucesso para encontrar a mulher pelas plataformas digitais, sendo por geolocalização, 
redes sociais, ele decide aproveitar o único dia do ano em que todas as pessoas são levadas  

 

 

para um mesmo local para encontrá-la novamente. Esta é sua única chance de reencontrá-la e 
conhecê-la frente a frente. 

As semanas passam e Richard fica obcecado em encontrar Joana. Ele já não vai mais 
trabalhar, não volta para sua residência, passando o tempo todo nas ruas, procurando entre 
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todas as pessoas, a mulher misteriosa. Quando finalmente a fadiga e doença lhe vencem, o 
último suspiro de sanidade o leva a procurar um centro médico. Lá ele é atendido de prontidão, 
apesar de estar sujo, suas vestimentas indicam que não é um indigente. Assim, é realizado um 
exame em que o indivíduo deita numa maca e um scanner localiza todos os sinais de alteração 
em seu corpo. Mas somente em 2 horas que o médico responsável recebe o resultado do 
exame.  

Durante o tempo entre o exame e a consulta final, Richard recebe um atendimento 
trivial, recebe comida, toma banho e veste um robe do hospital enquanto suas roupas estão 
sendo lavadas.  Até que seu nome é chamado para a consulta final com o médico. O médico 
então explica, que ele contraiu uma infecção em suas genitálias, por conta dos diversos dias em 
que não teve uma higiene apropriada, e assim a sua orientação são antibióticos e repouso. No 
resultado é indicado que sua infecção estava num quadro muito avançado, comprometendo 
sua fertilidade. Ao ouvir isso, Richard se desespera, sua capacidade de prover descendentes foi 
eliminada. Agora, só poderá encontrar e se relacionar com a mulher misteriosa se ela for infértil 
também.  

Por conta disso ele entra num estado de pura psicose e neurose.  E ainda em trajes do 
hospital, sai correndo cidade a fora com o objetivo de encontrá-la, e estabelecer qualquer 
tipo de contato. Nas ruas, Richard quebra a lei universal, encosta em todas as pessoas, segura 
nos braços de todos que passam para confirmar se é Joana ou não. Isso gera um desconforto 
e espanto na população, que reporta a polícia local a infração. Esta passa a perseguir o 
infrator para contê-los de tais atos, e julgar sua sentença. Quando o alcançam, Richard luta 
para se desvencilhar dos oficiais. Até que finalmente é rendido e subjugado. Na delegacia, 
com a presença de um representante superior, repassam as últimas horas gravadas pelas 
câmeras de segurança, e acessam sua memória pessoal a partir do dispositivo em seu braço. 
Confirmando assim a violação da lei primordial, e sua sentença é a castração. Assim ele é 
levado para uma sala esterilizada, e ali mesmo é sedado e anestesiado, e quando acorda, suas 
regiões íntimas estão enfaixadas e doloridas, se dando conta do que foi realizado e o que isso 
significa para sua busca e desejos. Ele agora não é elegível para participar do evento de 
reprodução e assim nunca mais irá encontrar a mulher misteriosa. Com isso, sofre um surto 
psicótico, se debatendo e dizendo frases sem sentido algum. Assim é levado para uma clínica 
de reabilitação, para ser, um dia, inserido na sociedade novamente.    

 

6. Aplicação 
A história apresenta diversos conceitos acerca da tecnologia e interação do homem 

tanto com essa como também entre si. Alguns conceitos abordados: 

O primeiro é o conceito de Martha Gabriel sobre o fim da separação do on e do off. 
Nesse caso, refere-se ao dispositivo colocado no antebraço das pessoas para que essas 
pudessem se comunicar apenas virtualmente a partir de aplicativos, como uma extensão do 
corpo. Não há mais espaço para o pensamento dualista, que separa as coisas de maneira 
simples, em dois. Não há mais on e off, mas sim uma união dos dois que simultaneamente 
caminham juntos.  

Em segundo, o coneito de neurônios espelhos, que desenham em nós o sentimento dos 
outros. Por causa deles conseguimos sentir empatia por outra pessoa. Como é o caso de Richard 
quando encontra Joana. Ambos estão insatisfeitos com sua realidade e presente e sentem falta 
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de algo a mais. Um sentiu isso no outro e isso fez com que tivessem atração e vontade de se 
conhecerem melhor.  

Também temos a ubiquidade - possibilidade estar em vários lugares ao mesmo tempo. 
A ubiquidade se dá pela imposição do dispositivo na vida das pessoas, ocasionando a 
dependência da tecnologia para realizar atividades triviais, pedir comida em um restaurante. 

O cibridismo - pessoas on e off ao mesmo tempo, o tempo todo. O dispositivo 
implantado no braço de todos da população, é o controle da plataforma de mobilidade, há 
todos os aplicativos, com diversas finalidades, a fim de evitar qualquer tipo de contato humano.  
Desse modo a sociedade está 24h conectada ao ambiente online. E somente com a tecnologia, 
que as atividades cotidianas externas são realizadas. Logo, sem o dispositivo, a pessoa não 
consegue ir e vir de locais e regiões diferentes da cidade. 

Ferramentas alteram a capacidade cognitiva das pessoas, tornando-as muitas vezes 
alienadas àquela realidade, assim como, a imitação e contágio Social e emocional através do 
evento estabelecido uma vez por ano para reprodução. 

Então, temos razão x emoção - nesse cenário as pessoas passam a se comportar de 
forma mais racional, executam atividades movidos pelas necessidades. Tanto que seus desejos 
sexuais foram reprimidos e extintos, e agora são vistos com uma forma de reprodução para que 
a espécie não acabe. A partir do momento que Richard vê Joana, 

 

desencadeando uma série de reações em seu corpo, ele passa a notar e dar importância às suas 
emoções, quando ele vê ocorre a quebra de paradigma de razão x emoção. 

Por fim, memória - a memória do indivíduo é armazenada no dispositivo, assim para 
acessar as lembranças mais antigas é necessário entrar no respectivo aplicativo e resgatá-las. 

 

 

 

7. Mood board 
 

Onde: Estados Unidos  

Cenário high tech, uso de tons claros, metálicos, espelhados. Cidade utópica, com 
arquitetura futurista e diferente, evoluída, com tecnologia avançada, transporte anti 
gravitacional.  
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8. Personagens (fisicamente e psicologicamente): 
Richard (Cris Patt): 27 anos, alto, branco, robusto, cabelo curto e em tom loiro escuro. 

Sempre seguiu regras, é manipulável e calmo.  

Joana (Gal Gadot): 32 anos, alta, morena, magra. Segue as regras, mas sempre sentiu 
falta de ter algo a mais, sente-se sozinha em grande parte do tempo e isso a incomoda, mas ela 
aceita aquela realidade.  

https://cinema10.com.br/noticias/conheca-o-cenario-futurista-de-tomorrowland-um-lugar-11843 

 

https://cinema10.com.br/noticias/conheca-o-cenario-futurista-de-tomorrowland-um-lugar-11843
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9. Considerações finais 
O mais desafiador do trabalho foi criar algo com a mesma proposta e mesma 

intensidade da série Black Mirror, a qual choca com temas e histórias muito fora do comum 
que ao mesmo tempo trazem críticas e reflexões sobre a sociedade atual. Atrelado a isso, a 
provocação que nos fazer pensar e analisar sobre o futuro, sobre como as tecnologias que estão 
por vir irão influenciar o modo de agir e pensar dos individuos e da sociedade como um todo. 
E ainda, sob o abto mercadológico, os impactos e efeitos no modo de consumir das pessoas. 
Uma vez que a tecnologia estará presente na vida das pessoas, como, nós publicitarios, 
devemos nos posicionar a esse cenário que está por vir. O qual pode nos favorecer no modo de 
comunicar e divulgar, mas ao mesmo tempo pode comprometer nosso ofício, dado que as 
pessoas buscam por imediatismo e personalização, assim as campanhas mercadologicas devem 
ser o mais acertiva possivel em menor tempo.  

Deste modo, a proposta do trabalho academico nos provocou a pensar no futuro,no 
papel da tecnologia e seu relacionamento com a sociedade. E a forma que a mesma irá reagir 
a tais inovações. 

Figura 2 
https://www.instyle.com/news/gal-

gadot-revlon 

 

Figura1 
https://www.gettyimages.com/ev
ent/the-cinema-society-with-
mens-fitness-and-fiji-water-host-
a-special-screening-of-marvels-
guardians-of-the-galaxy-arrivals-
504137167#actor-chris-pratt-
attends-the-cinema-society-with-
mens-fitness-and-picture-
id452904448 
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Aluno(s): 

_______________________________________________________________________  

 

E-mails: 

 _________________________________________________________________ 

 

Orientador:________________________________________ 

 

 

RESUMO 

 
Na disciplina “Propaganda Publicitária e Interfaces da Comunicação” lecionada pelo professor 

José Mauricio Silva no 7º semestre do curso, aprendemos de forma dinâmica as tecnologias e 

interfaces da comunicação, relacionando-as com a neurociência. Pontos como cibridismo, 

ubiquidade, memória e ferramentas cognitivas foram os tópicos de destaque da aula, base para o 

desenvolvimento dos trabalhos da P1 e P2. Desenvolvemos em grupo a sinopse de um episódio 

da série Black Mirror, relacionando com os temas explorados e estudados em sala de aula e 

montamos a identidade visual, além da campanha de divulgação do lançamento da nova 

temporada, focando no episódio que criamos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Interfaces da comunicação; cibridismo; neurociência; ubiquidade; Black Mirror; 

memória; alienação; cognição 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

1. DISCIPLINA 

Durante a disciplina Propaganda Publicitária e Interfaces da Comunicação, aprendemos sobre os 

conceitos de cibridismo, ubiquidade, memória e interfaces, através de aulas dinâmicas, que 

contaram com o uso de métodos de interação inovadores entre aluno, professor e conteúdo, como 

questionários online projetados em tempo real, vídeos, sessões de questionamentos e debates 

entre os alunos, comparativos com a cultura pop e estudo sobre os autores trabalhados e as 

influências de cada tópico na publicidade. 

Aprendemos os termos com atividades dinâmicas dentro da sala de aula, além de estudar 

seus autores e as influências de cada tópico na publicidade. Estudo influenciado pelas obras de 

Marshall McLuhan, Zygmunt Bauman e Martha Gabriel, abordando conceitos como: 

cibridismo, ubiquidade, memória, contágio social e ferramentas cognitivas. 

2. SINOPSE DO TRABALHO  

A nota geral da disciplina foi formada por duas notas referentes à duas partes de um mesmo 

trabalho que viria a ser desenvolvido com base nos conceitos aprendidos em aula (P1 e P2). Para 

a primeira nota, os alunos formaram grupos para desenvolver a sinopse de um episódio fictício 

para a estréia da 5ª temporada da série Black Mirror. Além da sinopse, apresentamos a relação 

entre as cenas e acontecimentos do episódio com suas respectivas representações de cibridismo, 

Affonso Neto, Felipe Martins, Isabella Mascarenhas e Vittoria Ferraz Cunha 

affonsomn@gmail.com, felipemoscaritolo2@gmail.com, 

imascarenhas1996@gmail.com e vittoria.ferraz@gmail.com 

José Maurício Silva 
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ubiquidade, ferramentas cognitivas etc, uma playlist criada para a temática do episódio e um 

moodboard, contendo as referências visuais do episódio. Na segunda avaliação, os grupos 

deveriam montar um plano de ação com comunicação integrada com meios off e online, além de 

um segundo moodboard para refletir as ideias para o material de divulgação da campanha 

publicitária. 

3. BLACK MIRROR 

Black Mirror é uma série de televisão britânica antológica de ficção científica, criada por Charlie 

Brooker, que trata de temas relacionados à evolução e crescimento da dependência tecnológica 

da nossa sociedade, e como tornou-se onipresente nas rotinas, chegando ao ponto de modificá-

las, assim como alterar os modos como os humanos se relacionam e como percebem a realidade. 

Em coluna para o The Guardian, Brooker fala sobre o conceito da série, "Se tecnologia é uma 

droga - e parece ser - então quais são, precisamente, os efeitos colaterais?" (BROOKER, 2018). 

Centrada em temas obscuros e satíricos que examinam a sociedade moderna, 

particularmente a respeito das consequências imprevistas das novas tecnologias, a antologia é 

formada de episódios autônomos, que geralmente se passam em um presente alternativo ou em 

um futuro próximo.  

A série foi batizada de Black Mirror (espelho negro), como explica por Charlie, devido 

ao reflexo nas telas dos equipamentos tecnológicos. "O "espelho negro" da abertura é o espelho 

que você encontrará em cada parede, em cada mesa, na palma de cada mão: a tela fria e brilhante 

de uma TV, de um monitor, de um smartphone.". 

4. E01T05 - The Aquarium 

1. SINOPSE 

Larissa estava de férias na praia com a sua família. Pelo menos é isso que ela desejou que fosse 

mostrado em sua simulação criada pela sua empresa, a Windowpane. A companhia, considerada 

a pioneira em simulação laboral, iniciou um programa de férias virtuais, no qual os funcionários 

poderiam trocar seu mês de descanso por uma estadia simulada em um enorme aquário. A 

máquina seria capaz de recriar qualquer lugar desejado e inclusive os familiares dos usuários.  

Sabrina, a CEO da companhia, e o neurocirurgião, Dr. Fábio, iniciaram o programa de 

simulação de férias sabendo que ele desrespeita uma série de leis trabalhistas, mas prometiam 

revolucionar todas as formas de relação entre empregador e empregado. Ambos fizeram um 

acordo com o novo ministro do trabalho, Teodoro Wellerman, para que fosse feita vista grossa 

com as leis burladas pela Windowpane em troca de algumas propinas. Apesar de todo o 

investimento feito em anos de pesquisa e os desvios cometidos, o programa estava sendo um 

fracasso, e Dr. Fábio já perdia as esperanças na continuidade do projeto.  

A coisa muda de figura quando uma série de mortes, aparentemente “ao acaso”, de alguns 

familiares de funcionários da Windowpane acontecem, fazendo com que, como por mágica, o 

programa comece a andar. Tomados pela saudade de seus entes queridos, 5 empregados entram 

no programa, e Larissa, tendo perdido sua filha e seu marido, está entre esses. 

Os meios sujos pelos quais a Windowpane  buscou ocesso podem estar escondidos de 

todos, sejam funcionários da empresa e víti sumas dos desvios das leis, mas cedo ou tarde, a 

verdade virá à tona. 

2.  APRESENTAÇÃO DOS CONCEITOS E PARALELO COM OS 

ELEMENTOS DO EPISÓDIO 
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O episódio completo está disponível no Apêndice, dividido em cenas e com as falas principais 

referenciadas pelo nome de cada personagem. O episódio foi baseado no conto de mesmo nome 

(O Aquário, em português), escrito por Felipe Martins, que cedeu a história para o nosso trabalho 

e compõe o grupo. O conto completo está disponível em seu blog pessoal, Codinome Anônimo 

(MARTINS, 2018). 

4.2.1 Cibridismo  

É o elo entre o mundo online com o mundo offline, como as redes sociais, que representam 

através de uma plataforma paralela, elementos reais e propiciam contato e formação de laços e 

interações fora do âmbito real. Como diz a autora Martha Gabriel, “Essa barreira entre ON e OFF 

foi se dissolvendo aos poucos conforme as tecnologias móveis começaram a popular o cenário 

social, e muita gente ainda não percebeu que isso já é realidade.”. 

Através dos dispositivos móveis e a ultraconectividade, a superpenetração da tecnologia digital 

proporcionou ao ser humano uma expansão além do corpo biológico, existindo on e offline ao 

mesmo tempo. "Viramos seres ciber-híbridos — cíbridos — e isso tem impactos gigantescos na 

nossa vida e na maneira como o mundo se comportará daqui pra frente." (GABRIEL, 2012). 

No episódio, o cibridismo é representado diretamente pela máquina de simulação de férias da 

WindowPane, a WS130, onde a cobaia é colocada em um estado de sono dentro de um casulo, 

que projeta o tempo de férias do funcionário em um tempo real comprimido, enquanto a 

simulação em si parece durar mais no inconsciente. A máquina é capaz até de projetar pessoas, 

baseando-se nas memórias do funcionário à ela conectado. 

4.2.2 Ubiquidade 

Definição para a capacidade de estar ao mesmo tempo em diferentes lugares. Termo que ganhou 

relevância com a chegada da internet e dos smartphones.  

A WindowPane leva o conceito de ubíqua durante o episódio, passando aos funcionários 

sempre a sensação de sufocamento, justamente porque a empresa controla tudo. Como o leitor 

sabe, a empresa é responsável pelas mortes de entes queridos, controlando e usando o luto dos 

funcionários para impulsionar seu projeto de venda e otimização do tempo das férias, torna os 

usuários da máquina dependentes mentalmente da simulação, pois querem estar com quem 

perderam.  

A empresa também oferece o apoio necessário aos seus funcionários, para que eles 

realizem o endomarketing que a empresa quer, sem precisar pedir, gerando então maior demanda 

para o projeto WS. O próprio Teodoro também representa esse conceito, controlando a própria 

WindowPane e Sabrina, que acreditava estar no controle, mas na verdade estava sendo 

controlada. 

4.2.3 Memória 

Advém da capacidade de adquirir, armazenar e recuperar  informações disponíveis, seja 

internamente, no cérebro, seja externamente, em dispositivos artificiais. 

A escolha dos funcionários em luto da WindowPane é baseada em suas memórias, de rever, 

através da simulação, os entes queridos que perderam durante os atentados provocados 

secretamente pela própria empresa. Os personagens tentam fugir das próprias memórias, ao 

mesmo tempo em que são escravos das mesmas. O momento de férias é irreal, mas dá aos 

funcionários a paz que buscam para lidar com suas perdas. 
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4.2.4 Ferramentas cognitivas 
Conceito de que o homem é remodelado de acordo com as ferramentas que criam. Os 

smartphones por exemplo, foram uma invenção do homem que mudou o seu comportamento em 

relação ao mundo. 

A motivação da criação e investimento no projeto WS baseia-se em criar uma situação cíclica e 

infinita, na qual os funcionários utilizarão a máquina simulando um mês de férias, em menos 

tempo, saindo da simulação descansados e satisfeitos para trabalhar mais, produzir mais e sempre 

gerar lucro para a empresa, diminuindo os custos das férias dos funcionários, como é dito no 

começo do episódio: todo o sistema trabalhista seria revolucionado, assim como a vida dos 

trabalhadores.  

4.2.5 Contágio social 

Conceito de que as pessoas com as quais nos relacionamos influenciam em nossas decisões. O 

ditado “diga-me com quem andas que direi quem tu és” advém desse conceito. 

No episódio, Sabrina tentou fazer com que alguns funcionários usassem a máquina e, com o 

tempo, conforme foi dito no final do episódio, houvesse marketing boca a boca entre os 

funcionários, e cada um influenciasse o outro a trocar suas férias por sessões da máquina.  

A estratégia da WindowPane de convencimento da massa de funcionários através das 

cobaias piloto que sofreram perdas é uma forma de contágio social, já que a expectativa era que 

a experiência positiva passasse entre funcionários pelo boca-a-boca e com a ajuda da mídia, que 

divulgava informações chave como o fato de a empresa oferecer total apoio para pagar pelo 

funeral dos parentes que os funcionários perderam nos "acidentes". Desse modo, a rede de 

informação da empresa era movimentada diretamente pelos funcionários e ela não precisava se 

preocupar mais com a adesão ao projeto WS130, o que era uma preocupação para os investidores. 

3.  PLAYLIST 

Dirty Head - Vacation 

Dirty Heads - Celebrate 

Alan Walker - Routine 

Jay z Linkin park - Numb 

Red Rocks - All I Want 

Red Rocks - Feel This Place 

Alan Walker - Ignite 

Missful - Dry Up Beats 

Baiana System - Cigano 

Pete Rock - The Best Secret 

Orchestra Numerique - Hokage's Funeral 

4.  MOODBOARD – EPISÓDIO 
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Fonte: Claustrum Secretum (2016), Dreamstime (2018) e Collider (2012) 

5.  PLANO DE AÇÃO 

Montamos a campanha de estréia da 5ª temporada da série Black Mirror com destaque para o 

primeiro episódio, The Aquarium (O Aquário), que criamos, utilizando comunicação integrada 

entre meios off e online.  

Como objetivo, decidimos que precisávamos atrair o interesse do público para acessar o 

conteúdo da série em massa na data de estréia, provocando alta taxa de acesso e alta taxa de binge 

watching, termo usado para quando uma pessoa assiste toda uma temporada de uma vez, sem 

parar. Essa estatística surgiu com a plataforma do netflix, que possibilitou esse fenômeno por 

liberar temporadas por vez no lugar de apenas um episódio por semana. 

Também decidimos focar no aumento da procura por mais informações sobre a série com 

base na curiosidade gerada por nossas ações como ideal da campanha, para captarmos não apenas 

a atenção de quem já conhece a série, mas de quem ainda não conhece; espelhando o conceito 

geral da série, queríamos provocar que falassem sobre isso digitalmente, mas também utilizar do 

contágio social. 

Nossa estratégia seria envolver o público na campanha, que seriam atingidos 

constantemente por mídias off e online em diversos locais, passando a sensação de ubiquidade e 

cibridismo que estudamos, de estarmos em todo o lugar - e também explorando as funções online 

do remarketing, que identificariam a primeira busca sobre o episódio e inundariam as outras 

redes sociais do consumidor com nosso conteúdo. Queremos levar a sensação de The Aquarium 

para o mundo real, tornando palpável a sensação do episódio e atingindo nossos telespectadores 
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com o tema que toda a série Black Mirror propõe: Até que ponto os conteúdos da série são 

fictícios? Qual a chance de serem reais? 

4.5.1 Mídias 

 OOH (Ponto de ônibus e metrô) 

 Elemidia no metrô 

 Stands em Shoppings 

 Remarketing: Navegadores, Instagram, Facebook 

Nossa ação principal serão stands da série no shopping Eldorado, no Shopping Pátio 

Higienópolis e no Shopping Center 3, na Avenida Paulista; nossa ação ficará focada na cidade 

de São Paulo. Os stands serão interativos, utilizando VR e AR, realidade virtual e realidade 

aumentada. Montaremos casulos, como os descritos em nosso episódio, montando o stand como 

o interior de um laboratório da WindowPane. Colocaremos os participantes dentro do casulo 

usando os óculos de VR. Antes de entrar, a pessoa pode escolher uma temática para a sua 

simulação de 3 minutos, como um passeio de lancha em ilhas paradisíacas, ou uma montanha 

russa. Dentro do casulo também usarem áudio e movimento para tornar a simulação ainda mais 

real. 

Os pontos de ônibus seriam personalizados com a estrutura do casulo, que por dentro, 

terá uma tela pequena na parte interna do visor na parte da cabeça, onde a pessoa, curiosa, verá 

paisagens de férias. 

Através da Elemidia no metrô, na linha quatro, faremos uma chamado para a temporada 

logo antes do vagão passar pelas telas colocadas dentro do túnel. O vagão fica escuro apenas 

nesse setor, as telas mostram as paisagens e a voz que anuncia as estações dirá "A WindowPane, 

orgulhosamente apresenta o WS130, uma revolução para os trabalhadores, uma revolução para 

as empresas, a revolução para as suas férias". Também iremos envelopar o túnel de passagem 

para as plataformas e baldeação, com pedaços de paisagens, o logo da WindowPane e a frase "A 

sua realidade é sua?", o logo da série e a data da estréia. 

No Instagram e Facebook, utilizaremos o remarketing, como já mencionado, para 

identificar buscas em navegadores sobre a temporada e bombardear o público-alvo com anúncios 

para a adesão ao WS130, que depois migram para anúncios mais assustadores, ameaçadores, mas 

sempre com a transição para o logo da série e a data de estréia. Também criaremos um filtro 

personalizado para Instagram; uma placa de metal cobrirá a tela e, após o zoom, mostra uma terra 

paradisíaca ao redor do rosto da pessoa. No rodapé, os dados da estreia da série e o nome do 

episódio. 

Escolhemos o remarketing justamente pela "síndrome de perseguição" que o mesmo gera. 

O conhecimento dos interesses dos internautas é realizado através de cookies, arquivos de texto 

pelos quais sites podem "marcar" uma máquina, indicando que o usuário já esteve na pagina, já 

procurou pelo produto (TAGIAROLI, 2014). Através desse recurso, são criados os perfis de 

usuários que as marcas usam no big data, que também estudamos na disciplina em questão. O 

Big Data estrutura informações desorganizadas jogadas na internet, e transforma em informações 

que podem ser interpretadas e utilizadas por empresas que miram em certos perfis e certos 

indicadores de consumo. Com esse recurso, pode-se prever comportamentos futuros e usar todos 

os dados gerais para o foco no marketing digital, interpretando métricas e dados para influenciar 

seus consumidores corretamente. 

6.  MOODBOARD – CAMPANHA 
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Fonte: Cgtrader (2017), Febrae (2017), Vertentes do Cinema (2018) e Dreamstime (2018) 

5. CONCLUSÃO 

Durante a realização do trabalho, conseguimos entender por nomenclatura e estudo, conceitos os 

quais o significado já conhecíamos, mas que não sabíamos terem sido estudados e analisados 

antes de tornarem-se de fato reais, em época como as de McLuhan. Com a série Black Mirror, 

construída com esses conceitos explorados em situação exorbitadas, em futuros imensuráveis, 

pudemos perceber que essa realidade não está tão longe da nossa como inicialmente 

percebíamos. 
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APÊNDICE 

SINOPSE EXPANDIDA - THE AQUARIUM (versão enviada originalmente para 

avaliação) 

Cena 1: Praia 

Vemos Larissa, se divertindo com o marido, Raul, e a filha Manoela. Eles conversam e andam 

pela areia, quando Larissa nota sangue na testa da filha e, ao questionar o marido, o vê no chão, 

coberto de sangue. Manoela fala roboticamente com a mãe, pedindo um abraço e Larissa corre. 

O céu fica negro e o escuro engole Larissa. Uma voz suave diz "Simulação finalizada. Memória 

inconsistente." e a mulher acorda no laboratório com o Dr. Fábio. 

Fábio: Muito bem, Larissa, parece que você não via a hora de voltar pro trabalho… - Disse 

Fábio, sem olhar para ela. - Você acabou com a sua própria simulação. Foi a primeira pessoa que 

eu vi fazer alguma coisa do tipo, e olha que a WS130 é a última palavra em simulação de 

realidade por aqui. 

Ele comenta com ela que sua falta de coesão nos seus pensamentos fez com que a máquina 

desestabilizasse. 

Fábio: Você pelo menos não despertou muito antes do previsto, então não houver problema de 

já se preparar para retomar as suas atividades, já que suas férias acabariam em – E Fábio olhou 

para o relógio de pulso – 40 minutos, para nós seria perfeito. 

Cena 2: Auditório WindowPane Corporation 

Cláudio conversa ceticamente com os colegas de trabalho, criticando o propósito da máquina. 

Os colegas rebatem que ele já está no mesmo cargo há cinco anos. Pedro, um deles, comenta 

baixo no ouvido de Cláudio que ele não parece bem. Cláudio pede que ele fique quieto.  

Sabrina, CEO da WP, entra no palco e todos aplaudem, Claudio permanece parado. Sabrina fala 

sobre as férias dos sonhos; sobre ir a lugares maravilhosos com suas famílias e amigos, sem 

aborrecimentos, sem preocupações, sem limites. 

Ela conta que a empresa está preparando uma nova tecnologia há três anos, que mudará o 

mercado de trabalho. 

Claudio faz questão de comentar sobre a mixaria de salário que não dá para levar sua família 

nem na esquina durante as férias. 

Sabrina: Em conjunto com a equipe do Dr. Fábio, neurocirurgião, nós utilizamos nossa 

infraestrutura de realidade ampliada e equipe de programadores de ponta para criar a WS100! 

Cena 3: Cozinha Larissa/Raul 

https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/18/propagandas-perseguem-voce-na-web-saiba-como-esses-anuncios-funcionam.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/07/18/propagandas-perseguem-voce-na-web-saiba-como-esses-anuncios-funcionam.htm
http://codinomeanonimo.blogspot.com/2018/08/o-aquario.html
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Raul e Larissa preparam sanduíches para uma viagem. Eles conversam sobre as primeiras férias 

que passaram juntos e começam a se beijar na cozinha. Manuela entra na cozinha pedindo seus 

brinquedos de praia. Raul comenta sobre como a esposa chegou tarde do trabalho novamente na 

noite anterior. Ela comenta que chegou tarde pois Sabrina ficou falando novamente sobre um 

projeto maluco; um simulador de férias. 

Ela explica que com a máquina, os funcionários aderidos poderiam trocar suas férias e simular 

um mês de viagem na máquina; pode ir onde quiser, com quem quiser. Pode levar sua família, 

caso queiram participar da simulação ou a máquina cria a partir de suas memórias, personalidade 

de pessoas inclusa. Raul parece impressionado, comentando que sempre tenta vender suas férias 

em sua Agência e não consegue.  

Larissa diz que pode ser muito impressionante e que a empresa controla tudo naqueles tempos 

com suas múltiplas filiais, mas que não trocaria suas férias com ele e sua filha por nada.  

Larissa: Uma simulação não é a mesma coisa que ter vocês comigo de verdade. 

O marido diz que vai descer para o carro e que a encontra no andar de baixo. Os dois se beijam.  

Cena 4: Escritório Sabrina 

Sabrina tagarela sobre como a parceria com uma marca de chocolates a deixará gorda até o final 

do mês. Ela oferece a bebida e o chocolate para Larissa, que parece olhar para o nada, abatida, 

respondendo mecanicamente. 

Sabrina: Mas afinal, o que te traz aqui na minha sala? O pessoal do comercial não vem muito 

aqui, achei estranho. 

Larissa: Eu sei que você ainda está cuidando da divisão do projeto WS, não é? 

Sabrina: É, ainda sou eu… 

Larissa: Eu queria... Eu queria participar… 

A CEO abriu uma planilha na tela de seu computador e a encarou por alguns instantes. 

Sabrina: Larissa Moreira, né? 

Larissa achou estranho o fato de a chefe saber o seu nome, uma vez que a Windowpane contava 

com mais de 10 mil funcionários. Sabrina rolou a planilha para cima e para baixo mais algumas 

vezes. 

Sabrina: É, suas férias ainda não estão programadas. Você tem certeza disso? 

Larissa: Sim, eu... eu tenho. 

Sabrina: Tudo bem... Eu vou passar seu pedido para o pessoal da avaliação, e eles vão fazer 

alguns exames em você, te dar alguns termos pra assinar, tudo bem? 

Larissa: Certo… 

Cena 5: Variação de imagens de TV e notícias 

Teodoro Wellermann era o novo ministro do trabalho. Famoso por ser dono de quase todas as 

fazendas realmente lucrativas no centro-oeste do Brasil, sua indicação para o cargo foi 

fortemente criticada pela população. Dentre todos os boatos que corriam pelos meios de 
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comunicação mais populares do país, ambos os “Explorador de crianças” e “Torturador de 

animais” lideravam as críticas feitas para ele por meio do Facebook. 

Ele sobe no palanque e discorre sobre sua meta: intensificar os contatos com empresas privadas 

para que assim pudessem melhorar as condições de trabalho no Brasil, tudo com o apoio direto 

do Presidente. De forma transparente, diz ele, estenderia as relações do Ministério com empresas 

de tecnologia, sem desvalorizar o trabalhador rural.  

Teodoro: Em tempos como esse, temos que olhar para o futuro, e quem estiver apto a nos ajudar 

a desenvolver as novas bases desse Brasil, com certeza terá o meu apoio e do poder executivo 

como um todo. 

Naquele mesmo dia, o ministro foi até a Windowpane, uma empresa de entretenimento virtual 

que havia enviado um pedido para quebrar uma série de leis trabalhistas em prol do 

desenvolvimento de um novo projeto, pelo que Teodoro havia entendido. Wellermann sabia 

muito bem que não cabia a ele permitir que algo do tipo fosse feito, mas ele poderia maquiar o 

discurso e ajudar o projeto a conseguir investimento. Ele era bom nisso: conseguir dinheiro. 

Cena 6: Escritório Sabrina 

Wellermann conversa com Sabrina sobre o apoio dela a sua indicação a Ministro e sobre o 

investimento no projeto novo. 

Sabrina: O projeto WS é o futuro do mercado de trabalho. Imagine os trabalhadores que 

perderam familiares podendo rever essas pessoas, passar as férias com elas. 

Teodoro: Não precisa me dar esse discurso publicitário barato, querida. Claro, há benefícios 

para todos nós, menos para quem fica na máquina, não é? Tudo é só uma mentira vivida por 

poucas horas. Minha cara, esse país foi construído em cima de merda. Não é apenas agora que 

virão com ideias como a sua. Todo mundo acha que, com o passar do tempo, os brasileiros vão 

parar de ser fodidos, mas na verdade só muda a forma como eles serão. 

Teodoro: Tenho uma fazenda no norte do Mato Grosso, e nela tem um funcionário meu chamado 

Darcy, que perdeu toda a família pra Doença de Chagas, acredito que a filha dele tenha morrido 

mês passado, ou algo assim. Aquele é um homem amargurado, querida, ele está destruído pelo 

ódio. 

“Por acaso eu estava nessa fazenda quando ele veio pessoalmente para o meu escritório num dia 

desses, com as botas cheias de terra e aquela camiseta puída, que devia estar sendo usada faziam 

uns 5 dias, e me pediu para parar de matar os bois com a arma de pressão. Ele queria degolar 

todos com uma foice, pendurados de ponta cabeça, assim como faziam antigamente." 

Teodoro: O fato, Sabrina, é que o boi para o homem agora era um objeto para descontar a sua 

raiva. Ele não via em mim, o velho rico que deu a ele uma casa de merda de pau-a-pique no meio 

de lugar nenhum, uma pessoa odiável. Eu era apenas patrão dele e, para o Darcy, a culpa era dele 

se a família não havia sobrevivido. Todos são gado, minha querida, todos eles. Os alimente para 

que engordem e os mate. É assim que eles trarão algo pra você. 

“Siga com seu projeto. Darei o auxílio que você me pediu”  

Sabrina: O que aconteceu com ele? Com o Darcy… 

Teodoro: Se matou... Acho que se enforcou em um dos ganchos de carne. 

Cena 7: Refeitório WindowPane 
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Foco em Cláudio olhando um cartaz em projeção da máquina nova, segurando sua bandeja. Ele 

segue para uma das mesas e sentasse em frente a Heitor, que olha para ele preocupado enquanto 

come. Cláudio não toca na comida, claramente doente. 

Cláudio pergunta a Heitor o que ele pensa da máquina. O homem dá de ombros, diz que tem 

muita coisa na cabeça para pensar nos absurdos inventados dentro da empresa. Comenta sobre 

as dificuldades na adoção da filha com seu parceiro, Rafael, e que não gostou nem um pouco de 

esbarrar em Teodoro Wellermann alguns dias atrás, saindo da sala de Sabrina. 

Heitor: Não é a WindowPane que me assusta. É esse governo… Se Wellermann está puxando a 

Sabrina… Eu preciso do meu salário, mas nao gosto de nada que eles fazem aqui dentro. 

Cena 8: Casa Larissa/Raul  

Larissa terminara de empacotar os baldinhos de Manoela e agora já andava até o carro da família. 

Ela desceu pelo elevador e chegou até a vaga, que ficava isolada na parte externa da garagem do 

prédio. O marido já estava dentro do carro, e logo ela viu que a filha, que estava no banco de 

trás, olhou para ela com os olhos esperançosos pela janela aberta. 

Manoela, já colocando a mão no pino para destravar a porta, a abriu e, naquele momento, Larissa 

soube que a filha viria correndo para os seus braços. No momento em que Manoela colocou os 

pés no chão, Larissa já estava pronta para receber o abraço. Ela havia largado a sacola enorme 

com todos os equipamentos de praia e agachado para que a filha pudesse vir. Manoela começou 

a correr. 

Raul girou a chave do carro. No momento em que o motor esboçou o primeiro ronco, um estrondo 

ensurdecedor, um clarão vermelho de fogo explodiu, engolindo Manoela e sumindo com tudo 

que estivesse dentro dele. 

Larissa: MANOELA! 

Cena 9: Escritório Sabrina 

Faziam onze dias que o projeto havia sido lançado, e a adesão ainda era zero, o que 

impossibilitaria a empresa de vender o projeto para outros lugares, uma vez que nem o piloto 

dentro da própria instituição estava dando certo. 

Sabrina discorre sobre o assunto e garante a continuação do projeto, para a surpresa de Fábio. 

Muito calma, e ele estranha. Ela duplica o pedido de máquinas a disposição dentro da empresa e 

ele nao entende. Ao tentar questionar, Sabrina o dispensa e vira-se para sua janela. Foco no 

computador com a foto de Cláudio 

Cena 10: Casa Pedro/Thais 

Pedro batia os bifes na cozinha e Thais, sua namorada, lavava folhas para a salada na pia. O 

jornal local passava na cozinha, e continuava falando sobre um incidente de cinco dias atrás sobre 

o carro que havia explodido em alguma garagem não muito distante dali. A delegada falava na 

entrevista: 

“Após termos feito todas as análises que nos foram possíveis durante essa semana com o que 

restou do veículo, pudemos concluir que foi algum problema relacionado à bomba de 

combustível e alguns fios que estavam mal colocados ali. A montadora foi procurada e já nos 

informou que um recall foi feito durante o ano passado, e por isso não se responsabiliza pelo 

incidente, uma vez que deu o aviso prévio”. 
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Thais diz que sairá para buscar pão. Antes de sair, ela comenta sua admiração sobre a 

WindowPane estar sendo legal depois da explosão do carro da funcionária. Que pagaram pelo 

velório e ofereceram o auxílio necessário. 

Thais se despede e sai pelo portão da casa. Foco nos seus pés seguindo para a direita na calçada 

e minutos depois, pés de um homem passam atrás dela 

Cena 11: Casa Rafael/Heitor 

Rafael segura sua filha, Bruna, no colo. Ela brinca com um chocalho. Ele estava sentado em uma 

poltrona, uma cerveja na outra mão. Cláudio estava a sua frente, no sofá. Sua aparência estava 

pior, estava magro demais. Ele pergunta sobre a adoção da menina e Rafael confirma que foi 

complicado, que naquele país, o que poderia ser dificultado, era. 

Cláudio ri alto e Rafael se mostra desconfortável. Eles mudam de assunto e Claudio pergunta a 

quanto tempo haviam trazido Bruna para casa. 

Rafael comenta que já foram-se seis meses, mas que estava chateado por Heitor não ter chamado 

mais Claúdio para visitar. Comenta que o parceiro andava muito ocupado e estressado com os 

projetos novos da WindowPane, Cláudio confirma que todos no escritório estão e um silêncio 

estranho se instala, como se estivesse desviando de um assunto. Claudio mexe no fiapo da 

almofada e Rafael mexe na roupa da filha. 

Rafael respira e pergunta do câncer de Cláudio. 

Cláudio: Eu não tenho mais o que fazer, Rafa... Os médicos já disseram que só resta esperar, 

pelo menos a minha família tem algum tempo para ficar comigo, e eu com eles. Apesar de eu 

odiar a Windowpane, tive que aceitar um acordo que eles me ofereceram. A Sabrina disse que 

ajudaria a minha família após a… a ...o... o dia. 

Rafael: Te ajudar? De que forma? 

Cláudio: Eles me deram umas últimas tarefas pra fazer, e elas vão trazer alguns benefícios pra 

minha esposa e meus filhos quando eu me for... Enfim... Não estou nos piores dias mais, pelo 

menos pro meu garoto e pra Marcela eu vou conseguir deixar alguma coisa. 

Rafael muda de assunto e pergunta do filho de Claudio, Paulo. Claudio da risada e comenta que 

o menino só pensa em mulheres, que já fala que está apaixonada por Raquel, uma menina da sala 

dele. Dezesseis anos. 

Rafael olha sua cerveja e oferece uma para Cláudio. Ele aceita e Rafael se levanta, deixando 

Bruna nos braços de Cláudio enquanto vai a cozinha. 

Cláudio: Oi, Bruninha... Você vai me perdoar por isso algum dia, não vai? É pela minha 

família… 

Claudio enfia a mão no bolso e retira uma frasco pequeno. Ele retira a tampa do frasco e se 

inclina para a latinha que Rafael havia deixado na mesa. Ele pula quando Rafael pergunta se ele 

quer uma longneck ou latinha. Ele gagueja e pede uma latinha. Ele estica novamente o braço e 

derrama o conteúdo do frasco na lata. 

Rafael retorna da cozinha e quando entra, Cláudio está brincando tranquilamente com Bruna, 

como se nada tivesse acontecido. Rafael pega a menina novamente nos braços e os dois brindam. 

Foco em Rafael bebendo sua latinha. 
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Cena 12: Padaria/Rua 

Thais pega o saco de pães e paga no caixa, voltando a andar na rua. Ela ouve passos atrás de si e 

aperta o passo. Ela respira mais rápido e já consegue enxergar o portão de sua casa. 

Ela foca nas grades brancas do portão e tropeça. 

Cláudio: Está tudo bem, Thais? Vi você correndo aqui nessa rua escura, tem que tomar 

cuidado… 

Thais: Caramba... Cláudio, você tá fazendo o que aqui? 

Cláudio: Me deixa te ajudar a levantar. 

Thais esticou a mão, vendo que Cláudio retirava a mão do bolso do casaco para fazer o mesmo. 

A escuridão disfarçava aquele objeto protuberante que surgiu quando mão do homem saiu 

completamente do bolso do sobretudo. O som de tiros ecoa na rua. Cláudio pega a carteira e o 

celular de Thais e desaparece. 

Cena 13: Laboratório WindowPane 

O Dr. Fábio acompanhava os passos de Sabrina, enquanto passavam pelos casulos vazios das 

WS, até estacionarem na frente dos casulos ocupados. Larissa, Heitor, Marcela e Paulo. 

Sabrina: Tivemos algumas baixas na empresa nesses últimos tempos, como você deve ter visto. 

Fábio: Sim, eu soube… 

Sabrina: A Windowpane garantiu a todas as famílias todo o suporte financeiro, além de 

oferecermos testes na WS, como uma oportunidade de rever os seus entes perdidos. E toda essa 

movimentação está gerando interessados no projeto, e parece que teremos mais investidores, caso 

tudo se acerte. 

Fábio: É... tudo isso é muito estranho, Sabrina... Nem os desenvolvedores quiseram trocar suas 

férias pra ficar aí dentro... Me soa meio... estranho... que as famílias e funcionários de áreas nada 

correlatas com o projeto tenham subitamente se interessado por isso aqui… 

Sabrina: Nós pensamos em tudo isso junto, Fábio. Esses casulos nos custaram bilhões de dólares 

e anos, que perdemos de nossas próprias vidas, para que a WS virasse uma realidade. Eu fiz o 

que tinha que fazer para que tudo isso não fosse em vão. 

Sabrina: A partir de agora… Tudo é uma questão de marketing… O boca a boca…. Quero que 

volte a investir naquele projeto de apaziguamento psicológico. Se os usuários da máquina 

passarem a melhorar conforme seu uso, podemos cobrar sessões em finais de semana e a melhora 

deles aumentará o interesse dos funcionários que trabalham junto a eles. 

Fábio: Sabrina, temos que fazer novos testes. Uma exposição contínua, com menos intervalo, 

pode causar dano cerebral permanente. 

Sabrina: Que seja. Inicie os testes… Teremos uma entrada nova logo menos. Prepare o próximo 

casulo. 

Fábio: Como você… 

Sabrina: Teodoro estará aqui depois de amanhã para checar as estatísticas. Detalhe tudo nos 

relatórios. Bem... quase tudo. 
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Fábio: Sabrina, eu me recuso a fazer parte disso. Quero sair do projeto, não quero ter relação 

nenhuma com isso. Eu iniciei o desenvolvimento da melhora psicológica por questões pessoais 

e você…. Você e o Teodoro transformaram meu projeto em algo monstruoso. 

Sabrina: Sua assinatura está literalmente no projeto todo. Se isso vier a tona, sua cabeça rola 

primeiro. Na verdade, primeiro não vai ser você…. Primeiro sua mulher, aquela maluca. Criou a 

máquina, mas foi um inútil pra aquelazinha que continua babando no leito do hospital. 

Fábio: Não ouse! 

Sabrina: Ousar? Eu vou ousar o quanto eu quiser, Fábio. E não se atreva a trazer novamente o 

nome do Ministro nessa conversa. Ele tira nós dois de circulação com meia palavra. Ele tira nós 

dois de circulação com meia palavra. Ele tira nós dois de circulação com meia palavra. 

Fábio: Você está destruindo famílias, Sabrina! 

Sabrina: Eu estou fazendo o que preciso para permanecer aqui, conversando com você… 

Andando por aí… Respirando. Ou acha que se eu me for, o Teodoro não coloca alguém no meu 

lugar? Esse país já está na merda, Fábio. Só nos resta seguir em frente....  

Fábio: Eu não vou permitir! 

A risada de Sabrina fica alta, longa, estridente, e lágrimas escorrem pelo rosto da mulher. 

Sabrina: Nao, nao, nao, Fábio… Não vá jogar sua simulação no lixo só revendo nossos erros, 

não é mesmo? 

O sorriso de Sabrina cresce, e continua crescendo até retorcer seu rosto. Fábio entra em pânico e 

corre pelo laboratório, tentando abrir os casulos dos aderidos. Ele abre o de Larissa antes de 

deitar a máquina, o líquido vazando como uma onda e cobrindo-o, jogando-o para o chão. 

Ele é coberto de escuridão e acorda, se debatendo dentro de seu próprio casulo. O rosto de 

Teodoro o encara e logo depois dá as costas no laboratório cheio, entupido de inúmeros casulos. 

Fábio se debate e a câmera abre, brevemente mostrando Sabrina no casulo próximo ao dele. A 

câmera continua a se afastar, Fábio continua a se debater, um médico se aproxima e começa a 

mexer em seu casulo. 

A tela escurece. 

Créditos. 
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RESUMO 

 

O projeto Double Face criou roupas sustentáveis, cujo diferencial está nas peças, que terão dois 

lados e podem ser utilizadas mais de uma vez em um mesmo dia e em diferentes ocasiões 

(servindo como duas roupas em uma); sua produção é feita com tecido leve e fresco (linho, 

merino e caxemira) que além de retardar o suor, seca rapidamente, o que facilita muito na hora 

da lavagem, pois, em vez de lavar duas peças de roupas, agora, está sintetizada em apenas uma, 

o que diminui o consumo de água, energia elétrica e até os produtos de limpeza. 

 

PALAVRAS-CHAVE: roupas; sustentáveis; produção; peças; consumo. 

 

LOGO DA MARCA: 

 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
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Introdução 

A Double Face surgiu da ideia de uma proposta de consumo sustentável, que além de usar tecidos 

que são leves e finos, possui dois lados, o que economiza muito na hora da produção, lavagem e 

entrega. O conceito da marca aglutina moda, praticidade a sustentabilidade e resulta no desejo 

do consumidor. 

Em uma pesquisa feita recentemente com um grupo de 100 pessoas, 70% das pessoas dizem não 

saber sobre o gasto de água na produção de roupas, e cerca de 88% expõem o interesse  em entrar 

em uma loja na qual seu diferencial é ter apenas peças sustentáveis e todas, sem exceção, 

possuem dois lados, são dupla face.  

 

 

O resultado dessa pesquisa responde algumas questões sobre o consumo sustentável, ou seja, 

pode-se interpretar com o o gráfico que a população tem um grande interesse na moda eco e esse 

segmento tem muito a explorar, crescer e mostrar. Esse mercado é o futuro do consumo, e do 

planeta. 

Os consumidores são pessoas físicas de faixa etária em média de 18 a 35 anos, homens e 

mulheres, de famílias modernas, classes A e B. A maioria do perfil dos clientes têm estudo 

superior completo ou completando e moram em grandes cidades e capitais. 

Este cliente tende a comprar não apenas por necessidade, mas sim por desejo; também se 

preocupa com o meio ambiente, com as questões e problemas ambientais. São dispostos a 

pagar um valor mais elevado por um produto eco e por uma marca que pratica upcycling 

(preocupação global com solução local). Eles também compram visando a qualidade do 

produto e o posicionamento da marca. 

Compram com mais frequência e a precificação não pesa demasiadamente, pois sua principal 

decisão de compra é o material e visão, valores, além de poderem ter produtos personalizados 

feitos de acordo com o gosto de cada um. 

O mercado da moda é o que mais cresceu nos últimos anos, as pessoas procuram estilo, 

conforto, economia, usabilidade, marca e outras artefatos em apenas uma peça de roupa. Com 
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isso, esse mercado tem se diversificado bastante em tecnologia de tecidos diferenciados 

epropostas de marcas que ainda não existiam. 

Com a crise, muitos dos mercados estão lutando para sobreviver e mesmo com a atual 

conjuntura econômica pouco favorável, alguns setores se encontram em expansão 

mesmo na crise. E um deles é o mercado de confecções; que além se expandir fisicamente, 

agora também se expandiu eletronicamente, com o e-commerce, a compra de roupas em lojas 

virtuais está se tornando cada vez mais comum no Brasil, e mesmo pessoas que outrora tinham 

medo de negociações virtuais estão se sentindo mais seguras para fazê-las. As empresas digitais 

estão se aperfeiçoando, o ambiente é cada vez mais confiável e a perspectiva para os próximos 

anos é ainda melhor. 

A 32ª edição do relatório Webshoppers do E-Bit aponta que a categoria “Moda e Acessórios” 

permanece como líder em volume transacional de pedidos do comércio eletrônico, com 15% 

dessa fatia do mercado. 

Consome-se moda em todas as classes sociais. É uma área que está em alta e modelos, 

estilistas e fotógrafos nunca foram tão aclamados pela mídia. Existem filmes, documentários e 

várias revistas especializadas sobre o tema, expondo produtos e lançando tendências. Isso, 

logicamente, reflete nos padrões de consumo das pessoas, que se interessam mais pelo assunto 

e gastam mais dinheiro tentando se posicionar dentro dos padrões vigentes. 

Apesar do Brasil apresentar um grande número de confecções, há ainda nichos pouco 

explorados e com uma demanda crescente.  

Os segmentos Plus Size, Gestante, Moda Ecológica/ Sustentável, Evangélico ou Gospel, 

Brechó, Streetwear e Country como boas oportunidades de negócio; mais pessoas estão 

conscientes sobre seus hábitos e da necessidade de um consumo “verde”. Esse comportamento 

tem reflexo no setor de confecções, no qual há demanda por produtos mais éticos e que não 

afetam o meio ambiente. E o investimento na moda ecológica tende a ser vantajoso. De acordo 

com uma matéria publicada em 2012 no blog “Mercado Ético”, a moda ecológica fatura entre 

R$ 270 e R$ 362 milhões por ano. Um grande diferencial que deve ser destacado neste 

mercado é a inovação das peças. Muitas vezes, erroneamente, o termo é associado a uma 

estética primária. No entanto, as produções de moda sustentável têm se destacado justamente 

pelo design funcional e arrojado. As roupas sustentáveis contribuem com o desenvolvimento 

econômico, com a saúde dos trabalhadores envolvidos no processo e, claro, com a natureza. 

Apesar da moda ecológica estar se popularizando, algumas coleções sustentáveis ainda 

possuem preço bem acima das coleções normais. Outro dilema na hora da compra é a falta de 

informação sobre esse tipo de produto. No entanto essa tendência tem tudo para mudar; quanto 
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mais pessoas consumirem 

produtos sustentáveis, mais empresas desejarão produzi-los, causando uma redução 

automática dos preços. 

O mercado da Double Face vai ainda mais além, que além de ser tecnologicamente moderna, 

tem sua proposta ecológica diferenciada, pois além de utilizar tecidos menos degradantes ao 

ambiente, ela possui unicamente peças com dois lados para que em vez de gastar com a 

produção de várias peças, gasta muito menos fazendo peças exclusivas, além de produzir sob 

demanda de tecidos, os clientes podem escolher as estampas, assim a marca reduz o estoque. 

Há muitas empresas que já fazem a moda eco, que são concorrentes da Double, porém 

nenhuma possui um ciclo sustentável, que se inicia na produção e termina na mão do 

consumidor, ou seja, desde quem fábrica a quem usa, manuseia um produto integralmente 

sustentável, incluindo até sua logística. 

 

OSKLEN 

 

Marca de roupas femininas e masculinas, das mais diversas cores, estampas, e 

materiais. Atualmente seu foco total é a utilização de materiais sustentáveis para criar roupas e 

contribuir com o meio ambiente. 

A Osklen produz uma gama bem diversa de produtos. Desde bermudas e camisetas, até roupas 

sociais e sapatos. Os preços variam de R$ 100,00 a R$ 400,00 por peça. A marca utiliza 

bastante dos cupons de desconto em sua estratégia de marketing. 

 

PONTOS FORTES: 

- Muitos anos de atuação no mercado. Foi criada em 1989 e seu primeiro produto elaborado 

com material sustentável veio um ano depois, uma camiseta feita com cânhamo (fibra 

resistente que dispensa o uso de produtos químicos em sua produção). 

- Posicionamento de mercado 

- Clientes fidelizados 

- A Osklen hoje tem 62 lojas no Brasil, duas lojas em Milão, uma em Nova York, uma em 

Miami, 

em Tóquio, em Roma, além de showroom na Itália, França, Espanha, Grécia e Portugal. 

Exporta também para Bélgica, Chile e Oriente Médio. 
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PONTOS FRACOS: 

- Muitas reclamações com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). 

-Não possuem um grande diferencial. 

-Preços relativamente altos. 

 

RESERVA 

 

Criada em 2006 pelos amigos de infância, Rony Meisler, engenheiro de produção, e 

Fernando Sigal, publicitário, a marca Reserva tem uma forte relação com o público Carioca, 

tendo suas primeiras peças vendidas nas praias da cidade. Atualmente a marca conta com 

mais três sócios além dos criadores, incluindo o apresentador global Luciano Huck. 

No primeiro ano de loja física, a marca faturou R$ 1 milhão. Seis anos depois o faturamento 

passou para R$100 milhões e posteriormente colecionou um crescimento de 100% ao ano. 

Hoje, a marca possui 65 lojas próprias nas principais capitais do Brasil, 8 franquias e está 

presente em 1.400 lojas multimarcas pelo país, além do e-commerce. 

São mais de 1500 funcionários e um faturamento de mais de R$300 milhões no ano passado, 

em meio à crise. 

A marca sempre contou com apelos socioambientais bem fortes, como: a paridade salarial 

entre homens e mulheres; cerca de 90% das lâmpadas usadas nas lojas da marca são de 

LED, o que representa um consumo 78% menor de energia com iluminação; contratação 

constante de pessoas com mais de 60 ano; o projeto EcoModa, que ensina costura e moda 

para comunidades; no Rio de Janeiro eles entregam os produtos de bicicleta; o não uso de 

benefícios fiscais nas suas ações de sustentabilidade e por fim o seu novo carro chefe: a marca 

40076, uma submarca da Reserva que tem 100% do lucro líquido doado para Ongs e projetos 

Socioambientais. 

 

PONTOS FORTES: 

- Abundante marketing direcionado aos problemas ambientais e sociais 

- São 42 lojas espalhadas próprias e 8 franqueadas divididas em 9 estados do Brasil. 

- Não tem medo de arriscar. 

- Foco em eficiência e qualidade. 

- Usam a moda como plataforma de comunicação. 

- Valorização das relações humanas. 
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PONTOS FRACOS: 

-Atendimento precário. 

-Clientes descontentes com a qualidade do produto. 

-Demora na entrega de produtos comprados on-line e na troca/devolução de produtos. 

 

NAROOMA:  

 

“Todos nós somos parte do futuro” assim se define a marca Narooma, criada em 2017 na 

cidade de Campinas interior de São Paulo, tem como objetivo ser uma marca que cuida do 

ciclo completo do produto e que trabalha para um futuro sustentável e mais bonito com peças 

criadas para serem as melhores. Seu principal diferencial em relação aos concorrentes é o 

recurso Ciclo N, onde o cliente tem a oportunidade de aproveitar a caixa da Narooma e enviar 

de volta roupas usadas que não usam mais para reciclar ou doar para parceiros como ONGS ou 

empresas de reciclagem.” 

 

PONTOS FORTES: 

- Recurso Ciclo N (oportunidade de o cliente reaproveitar a caixa da Narooma e enviar de volta 

roupas usadas que não usam mais para reciclar ou doar para parceiros como ONG’s).  

 

PONTOS FRACOS: 

- Baixo engajamento nas redes sociais  

- Portfólio de produtos pequeno. 

 

BOSSA SOCIAL:  

 

Criada no Rio de Janeiro, a Bossa Social tem como objetivo “fazer uma peça de roupa ser 

capaz de gerar mil possibilidades para você, para quem faz e para o mundo”. O seu principal 

diferencial em relação aos concorrentes são que seus produtos são focados ao público feminino, 

o que me permite maior atenção e sensibilidade com o seu público alvo.  

 

PONTOS FORTES:  
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-Produtos focados no público feminino o que permite maior atenção ao público alvo.  

 

PONTOS FRACOS:  

-Baixo engajamento nas redes sociais   

-Portfólio de produtos pequeno. 

 

O investimento inicial para a Double Face será 3 milhões, incluindo funcionários, maquinários, 

espaço físico, ferramentas e utensílios, instalações, logística (6 meses) e  estratégias de 

comunicação, sendo esse valor investido por 2 sócios com a ajuda de fundos de investimento, 

como: SEBRAE, BNDS e VENTURE CAPITAL. 

As estratégias de marketing e comunicação consistem em ações nas redes sociais: Criação das 

páginas do Facebook e Instagram. Para realizar as vendas a marca usará o E-commerce e o 

App, onde o cliente pode montar o seu produto, escolher a forma de pagamento e enviar ao seu 

endereço. 

Anúncios em revistas e jornais do ramo de moda e meio ambiente. Posicionando a marca 

como sustentável. 

Mala direta: Mandar produtos para influenciadores e pessoas ligadas ao meio ambiente e uma 

moda sustentável para divulgarem a marca em suas redes sociais. 

Totens distribuídos em pontos X da cidade de São Paulo, como metrô, Paulista etc, com a 

possibilidade de clientes realizarem compras, além de retirarem materiais explicando a 

importância da moda sustentável. 

Participação de eventos e feiras de moda e sustentáveis para uma maior visualização e 

integração no mercado. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 1º semestre de 2018, como avaliação final da disciplina 

Projeto Profissional II – Mercado, Comunicação e Consumo, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, for realizado um estudo mercadológico referente à 

empresa: Tendência Hair Design, tendo como intuito entender quais os pontos fortes e fracos do 

estabelecimento selecionado, para desta forma se chegue a composição de estratégias que solucionem 

ou amenizem suas fraquezas detectadas, estimulando o desenvolvimento do salão e se beneficiando de 

suas oportunidades no mercado. Alcançado através da elaboração e aplicação de pesquisas 

quantitativas exploratória, realizadas com o público alvo, concorrentes e atuais consumidores dos 

serviços nas suas proximidades e mediante o estudo dos resultados, traçando as estratégias mais 

plausíveis de acordo com a situação do mercado. Após diagnóstico de variáveis de marketing e pesquisa 

de mercado, ao final do trabalho foram propostas melhorias estratégicas, tendo como base 

conhecimento adquirido na disciplina 

 

PALAVRAS-CHAVE: salão de beleza; plano de marketing; pesquisa exploratória. 

 

A EMPRESA 

 

O Salão de beleza Tendência Hair Design abriu suas portas em outubro de 2009, e tem sua única 

unidade localizada em uma das avenidas mais movimentadas de Barueri-SP. Desde seu início o foco vem 

sendo os tratamentos capilares, mas também oferecendo modernas e eficazes intervenções estéticas 

com um portfólio diversificado, garantindo que as mais variadas necessidades sejam atendidas. 

Atualmente seu quadro de funcionários é formado por seis profissionais compostos por manicures, 

depiladoras, esteticistas, cabelereiros e designers de sobrancelhas. 

O estabelecimento apresenta como missão ser uma empresa que busca valorizar a autoestima cada 

um de seus clientes, contribuindo por meio da excelência e qualidade dos serviços de beleza oferecidos. 

Já em sua visão procura ser referência local em tratamentos e processos capilares em geral, procurando 

sempre desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas técnicas através de cursos e especializações para 
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que os clientes possuam uma satisfação absoluta em seus serviços. Por fim, possui a qualidade na oferta 

de serviços por meio da excelência na execução dos procedimentos; o bom relacionamento com 

clientes, colaboradores e fornecedores, construído de forma honesta e respeitosa; a promoção de um 

ambiente de trabalho onde haja dinamismo e responsabilidade em cada um dos processos do dia-a-dia; 

a preocupação com a ética profissional, horando o compromisso feito com seus clientes e a manutenção 

do ambiente de trabalho e equipamentos sempre limpos e higienizados, como seus valores. O salão, de 

pequeno porte, nunca contou com uma assistência para o desenvolvimento de sua imagem e ampliação 

de seus consumidores no mercado onde está inserido. Tornando assim essencial a reformulação de suas 

ações de marketing para que todo seu potencial seja utilizado, desfrutando das oportunidades que o 

acercam em sua atual fase de desenvolvimento.  

O público é integralmente feminino, a grande maioria pertencentes da classe C, e uma pequena 

parcela da classe B. Não há uma faixa etária estabelecida, contudo, a idade das clientes tem maior 

predominância dos 18 aos 40. Habitam em Barueri ou em cidades vizinhas, tais como Santana de 

Parnaíba e Itapevi. Esse público tem o perfil comportamental misto, as mais jovens trabalham, estudam, 

não são financeiramente estáveis, buscam o atendimento as sextas e finais de semana, para usufruírem 

em momentos de descontração, como passeios, festas, baladas e happy hour. As que possuem uma 

idade maior, por serem mais estabelecidas, terem famílias, tarefas domesticas acumuladas, usufruem 

dos serviços durante a semana para terem melhor aparência durante o período comercial. 

 

PROBLEMA DE MARKETING 

 

A empresa conta com um grande número de concorrentes atuando no mesmo segmento e praça 

que seu estabelecimento está localizado, com isso mesmo contando com um bom desempenho no 

mercado nos últimos anos seu crescimento foi freado por oferecer um serviço muito similar a sua 

concorrência. Com isso se procura uma maior participação no mercado, projetando ocupar a liderança 

da praça onde se encontra através da diferenciação do serviço, solucionando sua falha na área de 

promoção. 

 

PESQUISA DE MERCADO 

 

Para o desenvolvimento de um objetivo de marketing é essencial o entendimento aprofundado de 

como funcionam o mercado e suas funções. Para auxílio desse conhecimento, foram elaboradas 
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pesquisas de âmbito quantitativo e probabilístico, ajudando a estipular, avaliar e escolher cursos de 

ação, sendo abordada de forma descritiva. Possuem como finalidade conhecer detalhes do 

funcionamento e atividades dos concorrentes, por meio da entrevista de funcionários de outros 

estabelecimentos da região, compreensão de como se encontra o público-alvo do salão e, por fim, a 

situação do mercado na região onde está localizado. 

 

CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA 

 

Através da pesquisa realizada com o target, constatamos que o público do salão é integralmente 

feminino, com relação ao estado civil, a grande maioria é solteira, pertencente a classe C, que possuem 

rendas variantes 1 a 6 salários mínimos, com faixas etárias concentradas entre 19 a 24 anos e 45 a 54 

anos. Em sua maioria habitam em Barueri, onde está localizado o estabelecimento, e uma pequena 

parcela na cidade vizinha Santana de Parnaíba. Possuem rotinas que tem por atividades mais comuns 

trabalho e estudo, e interesses correlacionados a viagens e moda, utilizam regularmente as redes sociais 

Facebook e Instagram. Tomaram conhecimento do salão através de indicações e o frequentam uma ou 

mais vezes na semana, onde realizam com maior frequência procedimentos capilares, manicure e 

pedicure, e consideram os preços aceitáveis. Atualizam-se sobre beleza através da Internet e TV, e estão 

dispostas a receber novidades do salão. 

Na pesquisa feita com a concorrência concluímos que os serviços oferecidos em sua maioria são 

os tradicionais (cortes, químicas e tratamentos capilares, manicure e pedicure e design de sobrancelhas) 

e apenas uma pequena parcela da concorrência oferece serviços diferenciais similares ao Tendência Hair 

Designer, tratando-se de preços, a maior parte oferta valores compatíveis ao mercado. Com relação ao 

número de funcionários nos estabelecimentos pesquisados, há uma variedade de 1 a 10 em cada salão, 

onde atendem em sua maioria ambos os sexos, a frequência de clientes durante a semana é de 11 a 15 

e aos finais de semana de 26 a 30, e apenas uma parcela desses clientes são fiéis ao estabelecimento. 

Os diferenciais variam de preços baixos a promoções, e sobre a comunicação na maior parte é 

responsabilidade dos funcionários de forma privada. 

A pesquisa realizada com o mercado consumidor de beleza, nos revelou que grande parte dos 

entrevistados frequentam mais de um estabelecimento, utilizando regularmente serviços capilares e 

manicure e pedicure. Afirmam que preço e qualidade dos serviços são parâmetros na escolha do local, 

e que promoções atrativas e melhores resultados em procedimentos os fariam trocar de salão. Tendo 

como preferência finais de semana para utilizar os serviços. 
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TOMADA DE DECISÃO 

 

OBJETIVOS 

 

O salão, que atua em uma região com alto grau de concorrência, divide espaço com 

estabelecimentos que contam com serviços semelhantes e preços que variam pouco. Com isso, para 

que se alcance o que se procura, uma maior participação no mercado, é necessário a ampliação do 

número de consumidores por meio da fidelização dos que já frequentam o salão e a ampliação da 

quantidade de vendas. Ações de promoção que envolvam preços atrativos e posicionam a empresa 

serão usadas para o alcance dos objetivos. 

 

Estratégias  

 

A empresa enfrenta um problema ao alcançar mais participação de mercado devido ao alto nível 

de competitividade no mercado que está inserida. Para que seja alcançado seu objetivo marketing, 

liderança da praça onde está localizada, é necessário o investimento na área onde o estabelecimento 

sofre com uma lacuna, sua comunicação. Deixando claro, assim, seus diferenciais e seus esforços na 

fidelização e satisfação de seus clientes, além de atrair uma nova gama de consumidores. As ações 

promovidas serão modeladas especificadamente para o seu público-alvo, obtendo consequentemente 

um resultado mais acurado. 

 

 Investir e estruturar as redes sociais da empresa – A divulgação por meio das redes sociais, se 

torna uma ferramenta estratégica para circulação de informações entre os consumidores e a 

empresa de forma eficaz e gratuita. As redes sociais utilizadas serão Facebook e Instagram, por 

serem as mais utilizadas pelas clientes para se manter informadas sobre beleza. Alimentação 

será feita semanalmente, entre 2 e 3 na semana, com fotos de resultados de procedimentos 

feitos no salão e dados sobre as promoções oferecidas durante aquele período. Além de 

curiosidades e informações sobre o funcionamento dos serviços oferecidos. Procurando atingir 

o público do salão, já clientes ou não, conquistando sua confiança e fidelidade e tornar visível o 
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desempenho e ações do salão. Será contratado um jovem aprendiz para ser responsável pela 

criação das peças publicitárias e toda a comunicação do estabelecimento.   

 Programa de fidelidade de clientes que já frequentam o estabelecimento – Criação de um 

cartão de fidelidade no qual por meio de um número de procedimentos obtidos em 

determinado período será acumulado pontos, os quais os consumidores trocarão por vale-

presentes para a área de estética e maquiagem, incentivando a utilização de serviços que não 

são tão procurados. O serviço-prêmio será escolhido mensalmente através do levantamento do 

procedimento menos obtido naquele mês. Possui o objetivo de tornar os clientes mais fiéis e 

aumentar o número de visitas ao salão, consequentemente o volume de vendas. O cartão ficará 

exposto no balcão de atendimento do salão e será divulgado por meio das redes sociais e serão 

impressos 4000 unidades para um período semestral. 

 Promoções com preços atrativos em datas comemorativas – O fluxo de pessoas que procuram 

salões consideravelmente cresce em datas comemorativas, a ação procura certificar que essa 

demanda visite o salão e não os concorrentes presentes na mesma região. Durante essas datas 

serão oferecidos pacotes promocionais de serviços mistos, com os procedimentos mais comuns, 

estabelecidos previamente pelo salão. Incentivando os clientes a consumirem mais de um 

serviço durante o período. As datas serão: Natal, Ano novo, Carnaval, Dia da Mulher, Dia das 

Mães e Dia dos Namorados. 

 Vale presente – Serão oferecidos vales pré-pagos com valores estipulados pelos consumidores 

previamente no estabelecimento. Poderão ser utilizados em qualquer área do salão, as 

compras que ultrapassarem o valor dos vales terão a diferença paga a parte, mas para gastos 

inferiores não haverá restituição. A estratégia tornará possível o aumento do volume de 

vendas através da visita dos presenteados por aqueles que já frequentam o salão. Os vales 

serão impressos trimestralmente, 200 unidades, para se adaptar a datas comemorativas, mas 

também apresentarão opções tradicionais para outras datas. 

 Folhetos para divulgar promoções – Para divulgar o estabelecimento e as promoções oferecidas 

serão criados folhetos com detalhes das ações tomadas pelo salão, serão renovados 

mensalmente para que se mantenha atualizado. Tornará visível a comunicação por aqueles que 

o frequentam e os moradores e pessoas que trabalham na região. A impressão e criações serão 

mensais para que se adapte as novas comunicações do salão, 500 unidades por ciclo. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho foi desenvolvido durante o 1º semestre de 2018, como avaliação final da 

disciplina Projeto Profissional II – Mercado, Comunicação e Consumo, do curso de Publicidade 

e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo 

mercadológico referente à empresa: Vinil Burger. O objetivo desta produção experimental foi 

identificar e resolver um problema de marketing da hamburgueria. Identificou-se através de 

análises em campo, micro e macro-ambientais quais eram as necessidades de melhoria do 

estabelecimento e como as intervenções do marketing solucionaria os problemas identificados. 

Foi realizado uma pesquisa qualitativa e quantitativa para entender o público do estabelecimento 

e solucionar os problemas ressaltados. Após diagnóstico de variáveis de marketing e pesquisa de 

mercado, ao final do trabalho foram propostas melhorias estratégicas, tendo como base 

conhecimento adquirido na disciplina 

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing; Pesquisa de Satisfação; Market Share; Objetivo de 

Marketing; Estratégia. 

 

A EMPRESA 

 
A Vinil Burger é uma hamburgueria artesanal. Contém duas unidades, uma na Vila Butantã e outra 

em Pinheiros. É o primeiro Burger joint do Brasil, onde o cliente pode escolher os ingredientes e o preço 

é sempre o mesmo. O Vinil se destaca por explorar de maneira jamais vista uma combinação entre 

ingredientes frescos, exclusiva grelha giratória e um ambiente único em São Paulo, lembrando muito 

bairros alternativos de Londres e Nova Iorque. 

 Os moldes da casa são bem parecidos com o Burger Joint de Nova Iorque: casa pequena, faz o 

pedido e paga no caixa e aguarda ser chamado para retirar. A grelha que fica na "vitrine" da loja é 

idêntica a uma outra pequena hamburgueria da cidade de Sausalito, vizinha de São Franscisco – 

Califórnia. Pontos positivos para a casa, que com certeza foi planejada e usou ideias que funcionam em 

seu conceito. Um dos diferencias está no cardápio, com a opção de montar o hambúrguer como o 
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consumidor preferir, são mais de 60 opções de Burger que você pode montar. Além disso, nas suas duas 

lojas, a hamburgueria vende artigos relacionados a sua marca Vinil Burger, como bonés, moletons, 

camisetas entre outros. 

Em meados de 2012, o Brasil começava a conhecer uma nova onda, principalmente São Paulo, a 

dos hambúrgueres gourmet. Ingredientes chiques, muita expectativa e, claro, preços altos. Enquanto 

isso 3 jovens se instigavam onde, no meio dessa gourmetização toda, poderiam comer um hambúrguer 

de qualidade por preço baixo. Além disso, ou decidiam se queriam fazer uma faculdade e trabalhar 

dentro de escritórios ou se deveriam começar a trabalhar com algo que fosse dar prazer não somente a 

eles, mas a todos os futuros clientes. Aí nasce a Vinil Burger. Na Vinil Burger, uns dos principais 

diferencias está no cardápio. Nele você tem a liberdade de montar o hambúrguer do seu jeito, ou seja, 

não existe hambúrgueres pré-definidos como na maioria das hamburguerias e das lanchonetes 

convencionais. Todos os tipos de hambúrgueres que o consumidor pode montar esta pré-definidos, 

basta seguir um esquema que está exposto tanto no cardápio como também no ambiente (balcão, 

parede, etc.). 

Existe também o serviço “Vinil Anywhere”. A ideia deste serviço é proporcionar a experiência da 

Vinil Burger onde o cliente quiser, levando a estrutura da hamburgueria e montando na sua festa ou 

confraternização do jeito que o consumidor preferir. Isso aproxima o cliente com a marca e causa 

lealdade, um dos principais quesitos para uma hamburgueria em São Paulo ter sucesso. E o último dos 

serviços e produtos oferecidos é a linha de roupas e bonés comercializada dentro dos dois 

estabelecimentos do Vinil. Principalmente na unidade da Vila Butantã, no balcão há uma parte apenas 

destinada a exposição dos moletons, das camisetas e dos bonés com a marca Vinil. Um dos problemas 

que notamos é a falta de divulgação dos tais produtos. No site oficial da hamburgueria, não há nenhuma 

pagina ou até uma frase divulgando e contando deste serviço oferecido. 

A Vinil Burger existe com o propósito de promover aos seus clientes maior satisfação nos 

Hambúrgueres que são feitos com ingredientes de qualidade e trabalho dedicado. Nosso conceito de 

Burger joint tem o intuito de promover mais confiabilidade para com o cliente. Através dos nossos 

preços padronizados nós queremos mostrar uma política de cobrança honesta e conquistar cada vez 

mais a preferência. Tem como visão ser uma empresa competitiva que atue de maneira abrangente no 

segmento, trazendo um portfólio com alimentos de qualidade representado por características fortes e 

propostas únicas. 

 

PESQUISA DE MARKETING 
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Foi escolhido realizar como primeira etapa uma pesquisa quantitativa e qualitativa para descobrir 

quem são os consumidores e quais seus principais hábitos e meios de comunicação que usam. Com isso, 

se descobre onde investir mais para, com isso, aumentar nosso Market Share e atingir nosso objetivo 

de marketing. Conseguimos 80 respostas no total, sendo 68 importantes para nosso trabalho.  

 

CONSIDERAÇÕES DAS PESQUISAS 

  

Diante da nossa pesquisa, conseguimos entender melhor quem é nosso consumidor e como ele 

utiliza as redes sociais no seu dia-a-dia. Percebemos que nosso consumidor tem idades diversas, tendo 

de 17 anos até 51. Cerca de 39,7% dos entrevistados possuem uma renda familiar acima de 17 salários 

mínimos, ou seja, superior a R$15.120,01. Podendo então chegar à conclusão que a maioria dos 

consumidores do Vinil são da classe A e da classe B. A maioria dos consumidores moram na zona onde 

as duas unidades do Vinil estão localizadas, na parte Oeste. Sendo então uma boa opção insistir na zona 

Oeste como local para uma possível nova unidade.  

 Analisando e conhecendo melhor o perfil dos nossos consumidores, percebemos que eles são 

conectados com tecnologia, uma vez que os mesmos gostam de ver filmes e ver series no seu tempo 

livro, além de socializar com seus amigos. Sendo assim, são pessoas ativas e conectadas com a 

globalização e com as redes sociais e principalmente com o celular. Percebemos que quase todos os 

nossos consumidores são adeptos aos meios de comunicação em aplicativos de celular, como 

WhatsApp, Facebook e Instagram. Em aplicativos gerais, usam principalmente Spotify e Uber, sendo 

bons veículos para investir em comunicação. Analisando a tabulação da pesquisa, chegamos à conclusão 

que a maioria dos entrevistados conheceram o Vinil a partir de recomendações de pessoas próximas ou 

passando em frente ao estabelecimento, porém apenas 6 conheceram por alguma propaganda nas 

redes sociais ou nas mídias sociais, como Facebook e Instagram. Além disso, percebemos que apenas 

13% dos nossos entrevistados já viram alguma publicidade nas redes sociais, contando que nenhum 

deles conheceu o Vinil por propagandas. Concluímos que a comunicação da empresa atinge apenas 

aqueles que já são clientes ou já conhecem a hamburgueria e não captando novos clientes a partir das 

redes sociais.  

Com relação ao ambiente e as unidades, cerca de 69,6% dos entrevistados acham que as duas 

atuais unidades não suportam a demanda que a hamburgueria tem, por elas serem muito pequenas e 

com pouco espaço dentro. Com isso, há uma possível necessidade de uma nova unidade, a pesquisa 

aponta também que quase metade dos entrevistados considera o ambiente como “muito insatisfeito” 

ou “insatisfeito”, principalmente por ser um lugar muito apertado. 
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 Concluímos que uma opção para atingir nosso objetivo de marketing será a substituição do 

ambiente de Pinheiros para outro imóvel próximo, porém com melhor e maior infraestrutura.  Com isso, 

queremos comportar a demanda da hamburgueria e oferecer maior conforto aos consumidores. Além 

disso, resolvemos investir em redes sociais para captar possíveis novos clientes, aumentando o Market 

share do Vinil. Afim de fidelizar e criar um relacionamento do cliente com a marca, resolvemos investir 

na linha de roupas já existente do Vinil, divulgando nas redes sociais, promovendo novos e atuais 

clientes. 

 

TOMADA DE DECISÃO 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 Melhorar a comunicação para aqueles que não conhecem a Vinil Burger – Investimento em 

comunicação com posts impulsionados no Facebook, postagens diárias de até 5 posts na página, 

sendo dois deles impulsionados, ou seja, publicações pagas para ter maior alcance e atingir 

novos clientes em potencial. No Instagram, a dinâmica será similar, com 5 inserções diárias 

dentro da plataforma, com uma impulsionada. O Spotify também será uma mídia que terá 

investimento, pois a pesquisa detectou que muitos clientes utilizam o aplicativo no dia a dia. 

Anúncios de forma programada, em playlists de pop e rock internacional, pois são os dois 

gêneros músicas que tem mais engajamento com o público segundo a pesquisa. Além disso, a 

criação de um perfil do Vinil Burger com playlists que irão tocar nas duas unidades. 

 Intensificar a comunicação e diversificação da linha de roupas própria – Nesta estratégia o foco 

é aumentar a comunicação sobre a linha de roupas próprias do Vinil Burger, com posts pagos 

no Facebook e no Instagram para os clientes que já conhecem a hamburgueria. Além disso, a 

criação de uma página no próprio site sobre a linha de roupas próprias, mostrando a coleção e 

formas de compra atraindo os clientes para esse novo segmento, criando identificação do 

consumidor com a marca.  

 Substituir a unidade de Pinheiros para um ambiente maior – Nesta estratégia o planejamento 

é alterar a localização atual da unidade de Pinheiros para um outro terreno em um raio de 500 

metros. O espaço novo terá 100 m² de área útil só para o cliente, com um espaço total de 160m².  

Nesse novo espaço terá 20 mesas de quatro lugares no total e 5 balcões com quatro bancos 

altos de cada lado.  
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MLC MAGAZINE 
 

Aluno(s): Caroline Meyer, Diana Cheng, Leonardo Olavo, Marilia Martins, Tainá da Silva  E-

mail: dianacheng.97@hotmail.com 

Orientadores: Fernando Moraes e Lilian Correa 

 

 

RESUMO 
A MLC Magazine é resultado de uma produção que teve início dentro dos laboratórios de classe 

do Mackenzie, durante os períodos de aula de Jornalismo Empresarial com o Professor Fernando 

Moraes. Criada no primeiro semestre de 2018, a revista é voltada especialmente aos associados 

do Mackenzie Language Center (MLC) e propõe trazer não somente assuntos que dizem respeito 

ao centro de idiomas, como também matérias relacionadas ao estudo de línguas estrangeiras de 

modo geral, tanto didática quanto de maneira informal. A maior preocupação do projeto foi 

pensar em maneiras de aproximar, por meio do visual moderno e da escolha das editorias, a 

empresa parceira e seu público-alvo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: revista; mlc; Mackenzie; escola de idiomas. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 
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NESCAU 3.0 
 

Alunos: Gabriel Garbin Torres (TIA 31577482); Rafael Cavallari Ferreira M. Marques (TIA 

31517528); Vitor Leonidas Ferri (TIA 31512690)  

Email: rafael.marx64@gmail.com 

Orientador: Prof. Ms. Odenir A. Trevisani 

 

RESUMO 

Neste projeto procuramos desenvolver uma ação de marketing integrada a um plano de 

comunicação com o intuito de fortalecer o lançamento do Nescau 3.0, novo achocolatado em 

pó da Nestlé.  

Nele tivemos contato direto com o departamento de mídia, onde conseguimos exercitar 

ativamente nossas habilidades de negociação de mídia, equilíbrio de alcance e frequência e 

controle de investimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nescau; Mídia; Ação Publicitária.   

 

 

BRIEFING 

 

Produto 

- Nescau 3.0 (achocolatado em pó) 

- 380g  

- Active-Go (combinação de nutrientes) 

- Contém glúten 

- Açúcares 10g  

- 71 Kcal (2 colheres de sopa) 

 

Mercado da Campanha 

- Grande São Paulo 

 

Período da Campanha  

- Janeiro à Junho de 2018 

 

Verba da Campanha 

- R$ 20 milhões 

 

Painel Semântico 
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Mães de classe A e B, com faixa etária entre 30 e 40 anos, com um ou mais filhos de 

faixa etária de 6 a 11 anos. Possuem renda superior a cinco salários mínimos e ensino superior 

completo. 

São mulheres que estão muito preocupadas com a felicidade e o bem estar geral de sua 

família e que não medem esforços para exercer isso em prática. Se preocupam com a infância 

do filho e não querem que eles passem o dia dentro de casa. Também cuidam de sua 

alimentação, mas não são neuróticas com isso. São muito apaixonadas pelos seus parceiros e 

não ligam em fazer atividades domésticas. 

É uma pessoa que não se importa com o valor dos produtos que compra. Sempre 

compra o que gosta, o que a torna fiel às marcas que consome. Caso tenha que adquirir algum 

produto que não conhece, ela sempre vai comprar a marca mais tradicional. 

Como lazer ela gosta de ver televisão nas horas vagas, de preferencia telejornais e 

novelas. Mas para ela o que mais importa é passar seu tempo livre junto de sua família. 

 

 

Texto Persona 

Olá, sou Lilian tenho 35 anos e sou dona de casa por opção. Deixei de trabalhar, pois vi 

a necessidade de cuidar dos meus filhos. Sou apaixonada por eles e vivo pela minha família. 

Prezo além de todas as coisas pela saúde dos meus filhos, ainda pequenos precisam dos meus 

cuidados. Procuro uma alimentação balanceada com vitaminas e sabor.  

Arrumo meus filhos para escola e durante o período de aula costumo fazer academia, 

resolver alguns problemas das crianças e cuidar da casa. Cuido da minha saúde, pois quero 

sempre estar bem e me sentir nova.  

Gosto de utilizar o Facebook e assisto TV a cabo. De noite gosto de passar um tempo 

com meu marido que chega cansado do trabalho, assistimos a filmes e conversamos bastante. 

Amo animais e leitura. Aos fins de semana procuro sair com a família para parques e 

restaurantes, além de reunir toda a família em um grande almoço. 

 

 

 

Objetivo de Mídia 

Nosso objetivo de mídia se resume em buscar um alto alcance (80%), com uma 

frequência média não tão elevada (três vezes), e com isso conseguiremos um TRP de 240. Para 

nossa forma de continuidade da campanha escolhemos a forma Linear. Todas essas decisões 

foram tomadas com base na informação de que nosso produto é um lançamento da marca 

Nescau, então temos que fixá-lo bem na cabeça do consumidor. Por isso a regularidade da 

continuidade e o alto GRP. 

 

Plano de Mídia 
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Televisão fechada, 70%, Always ON, R$ 750.000,00 por mês.  

 

 Telecine (Fun e Pipoca) sábado – R$ 32.650,00. 

 Discovery h&h – R$ 7.950,00 por inserção, programa noturno. 

 Discovery Kids- Período da noite e manhã- R$ 9.000,00 por inserção.  

 Gloob  - Programas matinais – R$ 12.300,00 por inserção.  

 TLC – R$ 5.650,00 por inserção. 

 GNT – R$ 11.000 por inserção. 

 

Mobiliário Urbano, 70%, Always ON, R$ 750.000,00 por mês.  

 

 Relógios de cidade- R$ 5.000,00 por relógio durante uma semana. 

 Pontos de ônibus – R$ 1.750,00 por painel durante uma semana. 

 

Revista, 10%, R$ 170.000,00 no último mês da campanha. 

 

 Cláudia – R$ 169.450,00 por inserção. 

 

Radio, 70%, Always ON, R$ 750.000,00 por mês. 

 

 Rádio Disney- R$ 24.000,00 semanais.  

 Rádio Band News – R$ 29.900,00 semanais. 

 

Mídia On, 20%,  Always ON, R$ 350.000,00 por mês. 

 

 Facebook (todos os formatos) – R$ 100.000,00 por mês. 

 Programática (Globo, UOL, Yahoo) – R$ 150.000,00 por mês. 

 Google Adwords (Display) – R$ 100.000,00 por mês. 
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Assessoria de Imprensa 

 

 R$ 60.000,00 para a campanha inteira. 

 

Ação Copa das Mães, R$ 1.150.000 para os últimos três meses da campanha. 

 

 Iremos organizar um campeonato de futebol entre escolas de todo o país, onde pediremos 

para as mães dos alunos competirem pelos filhos em campo, sendo o time campeão 

premiado com um PS4 para cada integrante do grupo e uma viagem com tudo pago para 

cada família do time das mães campeãs.  

 

 

Justificativa de Escolha de Cada Veículo/Meio 

 

- Canais infantis (Discovery Kids & Gloob): 

 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(Ibope) mostrou que, entre os canais da tevê paga, as emissoras infantis são as mais assistidas. 

De acordo com o ranking, o primeiro colocado foi o Discovery Kids, que é conhecido por ter 

atrações voltadas a temas educativos para as crianças. 

É importante entender que a maneira mais fácil de atingir as mães das crianças com 

produtos infantis, é através de seus próprios filhos, uma vez que se as mães não assistem aos 

programas com seus filhos, serão influenciadas pelos mesmos. Pesquisas relatam que 60% dos 

produtos voltados para crianças são comprados por persuasão dos filhos.  

Dentro da nossa campanha selecionamos canais como Gloob e Discovery Kids. 

 

Fonte: http://www.discoverypublicidade.com/ptbr/ 

  

 

- TLC, Discovery h&h, GNT: 

 

Destinado aos adultos entre 25 e 54 anos, estimula os sentidos e convida o público a 

aproveitar a vida ao máximo. O programa abrange três tópicos principais: culinária, viagens e 

personalidades. 

http://www.discoverypublicidade.com/ptbr/
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São canais que possuem uma média de 71% do seu público feminino, atingem 20 

milhões de domicílios na América Latina. 

Segundo dados do IBOPE o canal de televisão GNT é o maior formador de opinião no 

Brasil depois dos canais de esportes em televisão fechada. Por conta disso, procuramos investir 

nesses canais de televisão fechada, uma vez que grande parte do nosso público se concentra ali. 

   

Fonte: http://www.discoverypublicidade.com/ptbr/ 

 

 

- Veiculação Semanal: 

 

Uma vez que nosso público se qualifica como mães de crianças, temos que entender que 

essas mães seguem uma rotina juntamente com seus filhos, isso inclui hábitos. 

Durante a semana letiva o nosso target é atingido pelos mesmos canais e isso cria uma 

boa área de frequência para adicionarmos nosso produto, bem como nossos anúncios. 

A melhor forma de trabalharmos com frequência é adicionarmos a rotina do consumidor 

o nosso produto, uma vez que não conseguíramos atingir da mesma forma veiculando nos fins 

de semana. Dificilmente segue-se uma rotina durante fins de semana. 

   

 

- Canais Telecine: 

  

Utilizaremos os fins de semana para veicularmos nossa campanha em canais de filmes, 

pelo fato de que é um momento de descontração entre o marido e a mulher, principalmente no 

sábado à noite. 

Um levantamento do Ibope Media revela que 88% dos telespectadores assistem a filmes 

na televisão regularmente e 95% dos que foram ao cinema assistem filmes na TV. A pesquisa 

ouviu pessoas de 12 a 75 anos, de cidades das regiões Sul e Sudeste. 

Entre os que assistem filmes na TV, 45% pertencem à classe AB; 42% têm de 25 a 44 

anos; e 44% são casados. Desse total 60% assistem filmes aos sábados no período noturno. 

 

Fonte: http://www.globosatcomercial.com.br/ 

  

- Relógios de Rua e Abrigo de Ônibus: 

 

http://www.discoverypublicidade.com/ptbr/
http://www.globosatcomercial.com.br/
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  É o segundo meio mais impactante depois da televisão. O mobiliário urbano está 

presente no cotidiano do consumidor brasileiro, pois estão passando cada dia menos tempo em 

casa, entre 7h e 20h, uma média de 5.4 milhões de pessoas está em trânsito, e durante essa 

locomoção para o trabalho, escola, supermercado, acaba sendo impossível não serem atingidos 

por esse modelo de publicidade (merchandising).  

Grande parte das mães levam seus filhos para escola diariamente e isso faz com que 

entrem em contato com a mídia exposta no mobiliário urbano, impactando-as diariamente. 

 

Fontes:  http://www.jcdecaux.com.hk/mtr_mediakit.html 

http://www.otima.com/wp-content/uploads/2016/10/Midia_Kit_Otima_Sao_Paulo_2017.pdf 

 

   

- Revistas Femininas: 

  

De acordo com dados da Editora Abril, a revista Claudia é a maior e mais importante 

revista feminina do país, com mais de 3,2 milhões de leitoras. É considerada pela editora a 

melhor fonte de informação para a mulher brasileira.  

Líder absoluta em seu segmento graças à credibilidade editorial conquistada ao longo 

dos anos e à fidelidade de suas leitoras, é a publicação de maior abrangência de assuntos, 

oferecendo em média 190 páginas por mês.  

A leitora da revista é preocupada com o ser humano em geral, busca uma relação afetiva 

e sexual feliz e estável. Exigente no que escolhe para si e sua família, gosta de se cuidar, de se 

sentir bonita e amada, informa o site oficial da publicação. 

 

Fonte: http://publiabril.abril.com.br/marcas/claudia 

 

- Mídia ON: 

  

Antes da chegada da internet já tivemos uma evolução. Os anúncios migraram da mídia 

impressa para o rádio e depois para a televisão. A estratégia era a mesma: interrompa o 

consumidor em seu momento de maior interesse e passe o seu recado. O poder de comunicar 

estava totalmente nas mãos do anunciante.  

Com a chegada da Internet isso mudou. Quem dita as regras agora é o consumidor. Ele 

está no comando do que quer ou não quer ver e ler e você empresário de negócios só consegue 

atingir esse público se estiver integrado nesse novo meio de comunicação, que é a publicidade 

online.  

Uma nova pesquisa do Ibope Inteligência aponta que 53% dos usuários de internet no 

Brasil são mulheres e 47% são homens. No total, 53% da população acessaram a web ao menos 

http://www.jcdecaux.com.hk/mtr_mediakit.html
http://www.otima.com/wp-content/uploads/2016/10/Midia_Kit_Otima_Sao_Paulo_2017.pdf
http://publiabril.abril.com.br/marcas/claudia
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uma vez por mês nos últimos três meses. Vale ressaltar que as mulheres são maioria na 

população brasileira. Segundo dados do IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatística) 

por meio da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), existem 5,2 milhões de 

mulheres a mais do que homens no país.  

A classe A representa apenas 4% dos usuários de internet do país, enquanto a maioria se 

concentra nas classes B (34%) e C (52%). Por outro lado, as classes D/E representam 21% da 

população, mas reúnem apenas 10% dos internautas. Ainda assim, significa que uma em cada 

cinco pessoas das classes D/E acessam a internet.  

Segundo a pesquisa, os brasileiros com idade entre 35 e 54 anos são os que mais 

acessam a internet. Eles representam 34% dos acessos totais no país, seguidos pelos jovens de 

25 a 34 anos (32%) e de 16 a 24 anos (28%). Já a população acima de 55 anos ainda não caiu 

na rede, pois representa apenas 7% dos internautas brasileiros.  

A região mais conectada do país é o Sudeste, que concentra 49% dos que acessam a 

internet. O Nordeste possui 22% dos internautas do Brasil, seguido das regiões Sul (14%), 

Centro-Oeste (8%) e Norte (7%).  

A pesquisa revela ainda que metade dos usuários de internet do país completou o ensino 

médio, índice acima da média da população brasileira, que é de 37%. Os internautas que 

possuem curso superior também aparecem em proporção maior do que a da população: 29% 

dos internautas concluíram o ensino superior ao passo que na população total do país esse 

índice é de 17%. Por outro lado, os usuários de internet que estudaram até o ensino 

fundamental são minoria na rede (20%), mas maioria no país (45%). Quando levada em conta a 

penetração da internet, 90% daqueles que concluíram o curso superior têm acesso à internet, 

percentual que recua para 71% entre os que têm ensino médio e 24% para aqueles que têm 

apenas o ensino fundamental.  

A Internet é o meio onde conseguiremos captar nosso publico da melhor forma por ter a 

maior parte de seus usuários dentro do nosso target. Escolhemos a internet, porque com menos 

dinheiro, conseguiremos impactar mais pessoas do nosso público alvo.  

 

Fonte: http://www.ibopeinteligencia.com/ 

  

 

- Ação Copa das Mães: 

  

  Tem como Objetivo viralizar a marca entre nosso target e aproveitar o gancho para 

começarmos um processo de humanização do Nescau. Tudo isso foi pensado em posicionar a 

marca como o fortalecimento do elo entre mãe e filho. E nada mais importante para o Nescau, 

que sempre deixar seu produto mais atrativo para esse público.  

O vídeo da ação será publicado no Facebook e será divulgado em nossa campanha de 

televisão aberta no último mês da campanha, a fim de facilitar a viralização do nosso conteúdo. 

A assessoria de imprensa também terá papel fundamental nesta etapa. 

http://www.ibopeinteligencia.com/
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Resumo 

 

Este trabalho propõe a criação de uma campanha de Branded Content, ou seja, conteúdo de marca 

para a Converse Inc., famosa marca de calçados americana.  Por meio de um breve estudo da 

história da marca e do conceito de Branded Content, busca compreender e sugerir conteúdos que 

agregariam valor à marca, gerando engajamento ao seu público-alvo e discutir quais impactos 

são causados com campanhas desse tipo.  

 

Palavras Chave 

 

Converse; All Star; Branded; Content. 

Introdução 

Na área de Marketing, as grandes marcas estão sempre enfrentando desafios e pensando em 

novos jeitos de alcançarem seus objetivos de comunicação e vendas, para que consigam 

transmitir uma mensagem e aumentar sua participação no mercado, por exemplo. O que muitas 

delas almejam, entretanto, é a fidelização de seu público-alvo, consagrando-se como lovebrands, 

ou seja, marcas que cativam seus clientes ao ponto dos mesmos a defenderem e a consumirem 

até a morte. Para que seja possível atingir tal objetivo, o fortalecimento da imagem e o aumento 

de Share Of Mind (medida de retenção da marca na mente de seus consumidores e/ou público 

em geral) entre o target tornam-se boas métricas para as marcas. No entanto, como impactar o 

público de tal maneira que o mesmo se identifique com a marca em questão, entre tantas outras 

que oferecem o mesmo produto/serviço? Relevância é a palavra-chave. Como gerar relevância 

entre os consumidores? Através da criação de conteúdo, ou Branded Content.  

Para que seja efetivo, esse conteúdo deve estar diretamente relacionado ao universo da marca, 

ter qualidade e relevância para o público-alvo. O principal motivo do sucesso de tal estratégia 

deve-se a mudança de dinâmica de divulgação da marca: Em vez de ser associada a anúncios, 

muitas vezes ignorados pelo grande público, passa a ser associada com informação e, 

principalmente, entretenimento, fatores que possuem muito mais valor para o consumidor. Tal 

forma de campanha mostrou-se tão eficaz que possui uma categoria de premiação oficial no 

Festival Cannes Lions, por onde diversos cases de sucesso já passaram. 

Sendo assim, para a marca Converse Inc., detentora de um dos calçados mais icônicos da história, 

o All Star, qual seria o conteúdo mais relevante entre seu público-alvo? Através de um breve 

estudo de sua história, conclui-se que a música sempre esteve lado-a-lado com a marca. A partir 

de tal afirmação, uma sugestão de campanha de Branded Content torna-se possível. 

 

História da Converse Inc. 

CONVERSE Inc., mais conhecida simplesmente por Converse, é uma empresa de calçados 

estadunidense que fabrica sapatos desde o início do século XX. Sua história começou em 1908, 
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na cidade norte-americana de Maldens, Massachusetts, onde o empresário Marquis Mills 

Converse abriu a “Converse Rubber Show Company”, empresa dedicada à produção de calçados 

de borracha. Em 1910, já produzia cerca de 4 mil pares de sapatos por dia. 

Ícone da moda, o tênis já foi utilizado por personalidades como o ator James Dean, a Princesa 

Diana e o roqueiro Kurt Cobain, líder da banda grunge Nirvana. No mundo da música, e 

principalmente no mundo do Rock’n Roll, o All Star é onipresente desde a década de 60: George 

Harrison, os punks dos Ramones e Sex Pistols, o vocalista do Joy Division, Ian Curtis e mais 

recentemente, The Strokes e a cantora Avril Lavigne, assim como o ex-vocalista da banda Linkin 

Park, Chester Bennington, entre inúmeros artistas, já foram vistos calçando um par do famoso 

tênis. 

Atualmente, é uma das marcas mais reconhecidas e presente no cotidiano das pessoas. Segundo 

Ricardo Moh, gerente de Marketing na Converse do Brasil, a marca possui uma raiz de 

posicionamento muito forte. Este posicionamento é traduzido pela identidade da marca, que há 

quase um século é sinônimo de estilo de vida. 

“A marca tem um conceito underground, cult. É a que mais apareceu em Hollywood e 

sempre foi ligada à música, o que ajudou a perpetuar o estilo All Star” (FERRARI, 

Luciano. - Gerente Nacional de Vendas da Converse no Brasil). 

Criação da Campanha “All Time Rock Stars” 

Pensando em unir a história da marca, que está diretamente ligada à música na mente das pessoas, 

com um conteúdo que seja relevante para quem utiliza do calçado, surge então a campanha All 

Time Rock Stars (Estrelas do Rock de Todos os Tempos). Consiste em levar para o público 

curiosidade dos ícones da música, sendo estes Axl Rose, do Guns n Roses, Kurt Cobain, do 

Nirvana, Chester Bennington, do Linkin Park e os Ramones, relacionados ao famoso tênis, o 

Converse All Star, disponibilizando, em parceria com Spotify (maior aplicativo de streaming de 

música no Brasil e no mundo), playlists de músicas de tais artistas, através da leitura de um 

código QR nas peças publicitárias OOH (Out Of Home), entre outras ações que serão 

apresentadas a seguir.  

Estruturando, então, a campanha, temos: Seu período, de fevereiro de 2018 a julho de 2018, pois 

encerrando a campanha no mês do Rock faria sentido, fechando-se um ciclo; seu território, sendo 

este nacional, com foco em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Belo Horizonte 

(MG) e Brasília (DF), pois, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Deezer, são as cidades 

onde mais se escuta o gênero Rock no Brasil; seu público-alvo, sendo estes homens e mulheres 

jovens, entre 18 e 35 anos, classes A e B, pois trata-se do perfil de consumidores da marca. A 

campanha tem como objetivo de comunicação relacionar o estilo de vida Rock’n Roll com a 

marca, fazendo com que os consumidores do All Star se divirtam conhecendo um pouco mais 

afundo sobre sua história aliada à música, e como objetivo de Marketing, levar a essência da 

marca, juventude, com diversas ações que reforcem seu posicionamento. Como meta, busca 

aumento de 15% do Market Share (Participação de Mercado) em 2018. 

A campanha conta com as seguintes ações: Download gratuito de discos que marcaram a história 

do Rock no site da Converse; Parceria com o Spotify para gerar playlists que possam ser 

acessadas através de um código QR em mídias externas; Óculos de Realidade Virtual (Parceria 

Guitar Hero) em lojas localizadas nos grandes Shoppings Centers; Produtos com estampas 

personalizadas da campanha; Postagens em mídias sociais; Fechar salas de cinema com 
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tecnologia IMAX para exibição especial de shows remasterizados de artistas que já usaram All 

Star. 

 

 

Figura 1 – Logo da campanha “All Time Rock Stars” 

 

Figura 2 – Peça de Ponto de Ônibus com Axl Rose 
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Figura 3 – Exemplo de postagem em redes sociais 

 

Considerações Finais 

Este trabalho buscou compreender, por meio do conceito de Branded Content e a história da 

marca Converse Inc., quais conteúdos seriam relevantes para seu público-alvo. A partir daí, 

sugere a criação da campanha “All Time Rock Stars”, que busca trazer maior engajamento aos 

seus consumidores através da junção da música com seu produto mais conhecido, o tênis “All 

Star”. Por fim, conclui-se que com planejamento estratégico adequado, o sucesso de uma 

campanha de conteúdo de marca torna-se certeiro ao transformar a comunicação em 

entretenimento. 
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RESUMO 

 
O desenvolvimento de um novo produto para o mercado pet, surgiu na disciplina de 

projetos empreendedores, que tinha como objetivo nos capacitar para a identificação de 

problemas e oportunidades no cenário contemporâneo. Para isso ao longo do semestre 

desenvolvemos um novo produto destinado ao mercado pet que possibilita a adoção e doação de 

animais de estimação, além de aproximar ongs e pessoas que se disponibilizam a procurar lares 

para pets que foram resgatados e ou precisam de um lar. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: novo produto; empreendedorismo; pet;   
 

 

Desenvolvimento do projeto 

 

O trabalho se desenvolveu a partir de uma análise do Macroambiente e do Microambiente 

do cenário do mercado Pet e do mercado de Aplicativos para Smartphones no Brasil, seguido por 

um detalhamento demográfico e psicográfico do público alvo que utilizará o aplicativo Find a 

Pet, identificando suas necessidades e suas motivações para com o mundo Pet. Em uma primeira 

etapa mapeamos os diferentes aplicativos voltados para o mercado Pet existentes no Brasil, 

analisando seus benefícios, pontos fortes, fraquezas, disponibilidade de download e preços. A 

partir destas análises, desenvolvemos então um plano de negócio para a confecção do aplicativo 

Find a Pet. Nele, informamos nossos objetivos, missão, fatores-chave para o sucesso, o que é, 

quanto custa, onde estará disponível, como funciona os ganhos, por que desenvolvemos esta 

plataforma e quando ela pode estar em operação. Com estas características bem claras, seguimos 

com a realização de uma análise SWOT do aplicativo e finalizamos com um Canvas bem 

estruturado e autoexplicativo. 

Find a Pet é uma inovação de produto, pois foi introduzido como uma melhoria de aplicativos já 

existentes, compilando todos em um só. Também se encaixa em inovação incremental, pois é um 

aplicativo que foi aperfeiçoado e que tem o objetivo de continuar se aperfeiçoando de acordo com as 

opiniões de usuários.  Uma inovação do aplicativo é que ele não serve apenas para adotar pets, ele tem 

também a funcionalidade de encontrar um parceiro para o pet levando em consideração a distância, 
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raça etc. Também fornece uma lista de hotéis e hostels para pets quando seus donos forem viajar e não 

quiserem deixar os animais sozinhos, além disso, o aplicativo irá fornecer a opção para que os donos 

divulguem a perda e o sumiço do seu animal na região, mobilizando todos os usuários do aplicativo à 

procurarem seu Pet perdido. Todas essas funções juntas fazem o aplicativo ser mais prático e único, já 

que em vez dos usuários precisarem baixar diversos aplicativos com funcionalidades diferentes, eles 

baixam apenas um que agrupa todas estas. 

Estas funções serão entregues para os consumidores através do próprio aplicativo, sendo sua 

veiculação e divulgação feita por publicações segmentadas em redes sociais, hotsite, Google Adds, 

panfletagem em feiras de adoção e em hotéis para pets. 

 

Identidade Visual 

 

Imagem 1: ícone do aplicativo 

 

 

Imagem 2: logo marca do aplicativo 
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Imagem 3: ilustração da página no Facebook 
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RESUMO 

 
Dentro dos processos do Sistema de Informação de Marketing se faz necessário uma estrutura 

que reúna, analisa, interpreta e mantenha o fluxo de informações dentro de uma empresa. 

Buscando aplicar os conhecimentos da disciplina Elaboração e Análise de Dados em 

Comunicação, realizamos um relatório de monitoramento de preços de produtos frequentemente 

consumidos para perceber o impacto dessa variação dentro de uma empresa e no dia a dia dos 

consumidores.  

Neste artigo experimental vamos apresentar as principais medidas e as conclusões obtidas na 

confecção deste relatório de monitoramento de preços.  

 

PALAVRAS-CHAVE: IPCA; preços; inflação; infográficos. 

 

 
Introdução 

 

 No mercado de marketing, vários são os sistemas utilizados para o monitoramento e análise de 

dados, dentre esses fazemos o uso de relatórios de monitoramento de preços.  Embora muitos sejam 

padronizados por sistemas e ou softwares, a coleta in loco, assim como a realização dos cálculos, são 

imprescindíveis para que num futuro ao fazer consultas, tenhamos o entendimento de como foi 

realizada tais medidas, entre elas, o índice de preço ao consumidor (IPCA), a taxa de inflação, média, 

desvio padrão e o coeficiente de variação.  

 Buscando aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina Elaboração e análise de dados em 

comunicação, desenvolvemos este projeto que consiste em um relatório de monitoramento de preços, 

onde acompanhamos três produtos ao longo de um semestre, em três supermercados diferentes. Ao 

término da coleta confeccionamos o nosso relatório de monitoramento que foi desenvolvido em cinco 

etapas: coleta, tabulação, cálculos de medidas, gráficos e infográfico. Vamos detalhar cada uma delas 

ao longo deste artigo. 

 Vamos apresentar os relatos das medidas mais relevantes, assim como o processo de análise 

das medidas realizadas. 
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1. Medidas de análise dos preços 
 

 

Os três produtos escolhidos para o desenvolvimento do “Relatório de Monitoramento de Preços”, 

foram açúcar União, café Pilão e multiuso Veja Gold. Escolhemos dois produtos que fazem parte de 

cesta básica do brasileiro, logo seu preço tem interferência direta no dia a dia dos consumidores e outro 

que não está dentro da cesta básica de produtos e serviços, acompanhados pelo governo mensalmente.  

As coletas foram realizadas em três supermercados distintos, Carrefour, Extra e Pão de Açúcar. 

Assim como os produtos, escolhemos dois supermercados maiores, categorizados como hipermercados, 

por entender que produtos de cesta básica são comprados em maior quantidade nestes locais, onde 

costumam ter preços mais baratos e para efeito de comparação escolhemos um de tamanho menor, 

sendo este o Pão de Açúcar. 

As coletas foram realizadas quinzenalmente, tendo início em março e finalizadas em maio de 

2018. 

Chamamos cada coleta de amostra, na tabela abaixo organizamos os valores encontrados de cada 

um dos produtos. 

 

Produto 1 – Multiuso Veja Gold Multiuso 

 

Tabela1: coleta dos valores do produto Veja Gold Multiuso 

 

 

Podemos perceber na tabela acima, que o valor máximo encontrado durante o período de 

monitoramento foi de R$ 4,19 e o valor mínimo foi de R$ 3,29. Também podemos perceber que a média 

de preço mais alta da coleta entre os mercados foi na amostra 2 (R$4,03), e a mais baixa foi na amostra 

3 (R$3,60). 

SUPERMERCADO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4  

PÃO DE AÇÚCAR  R$         4,15   R$         4,15   R$         3,75   R$         3,75  R$3,95 

CARREFOUR  R$         3,69   R$         4,15  R$         3,29   R$         3,69  R$3,70 

EXTRA  R$         4,19   R$         3,79   R$         3,75   R$         3,75 R$3,87 

MÉDIA  R$         4,01   R$        4,03   R$         3,60   R$         3,73 X̄= 

3,84 

IPC 100% 100,49% 89,77% 93,01%  
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O supermercado que teve em média o valor mais baixo foi o Carrefour (R$3,70) e o que obteve a 

média mais alta foi no Pão de Açúcar (R$3,95). 

O índice de preço ao consumidor teve como base a nossa primeira amostra, mostrando assim que 

na nossa terceira amostra, tivemos o menor IPC. 

A Inflação foi calculada com a amostra 4 em relação a amostra 3, sendo assim a inflação do 

período para o produto Veja Gold foi de 3,60%. 

A média geral de preço do produto foi de R$ 3,84. 

O desvio padrão ficou em 0,211 e o coeficiente de variação de 5,49%. 

 

Produto 2 - Açúcar União – 1kg 

 

Tabela 2: coleta dos valores do produto açúcar União 

 

 

Ao analisamos os valores da tabela acima, percebemos que o valor máximo encontrado durante 

o período de monitoramento foi de R$ 2,45 e o valor mínimo foi de R$ 2,19, uma variação de R$ 0,26 

durante o período de coleta. A média de preço mais alta foi encontrada na amostra 1 (R$2,36), porém 

observamos uma queda na média do preço entre os três supermercados que se manteve em todas as 

outras coletas (R$2,32). 

O supermercado que teve em média o valor mais baixo foi o Carrefour (R$2,19) e a média mais 

alta foi no Pão de Açúcar (R$2,41); também é importante destacar que o Carrefour foi o único 

supermercado que não teve nenhuma variação de preço ao longo de todas as coletas. 

 O índice de preço ao consumidor teve como base a nossa primeira amostra, observamos assim 

que não tivemos variação no IPC que se manteve constante até a última coleta.   

SUPERMERCADO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4  

PÃO DE AÇÚCAR  R$         2,45   R$         2,39  R$         2,39  R$         2,39  R$2,41 

CARREFOUR  R$         2,19   R$         2,19   R$         2,19   R$         2,19  R$2,19 

EXTRA  R$         2,45   R$         2,39   R$         2,39  R$         2,39 R$2,40 

MÉDIA  R$         2,36   R$         2,32        R$         2,32   R$        2,32  X̄= 

2,33 

IPC 100% 98.30% 98.30% 98,30%  
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 A Inflação foi com base na última amostra, em relação e anterior, sendo assim a inflação do 

período para o produto açúcar União foi de 0%, já que tivemos um IPC constante. 

 A média de preço do produto foi de R$ 2,33, tendo um desvio padrão de 0,02 e um coeficiente 

de variação de 0,85%, destacamos aqui que de todos os produtos, o açúcar foi o que obteve menor 

variação entre todos os três produtos coletados. 

 

 

Produto 3 – Café Pilão – 1kg 

 

 

Tabela 3: coleta dos valores do produto café Pilão 

 

O produto café Pilão foi o produto mais caro entre os escolhidos e teve como valor máximo 

encontrado de R$ 11,98 (amostra 1, Extra) e o valor mínimo foi de R$ 8,98 (amostra 3, Carrefour); uma 

variação de R$ 3,00 durante o período de coleta. A média de preço mais alta entre os mercados foi 

encontrada na amostra 2 (R$11,98), e a média de preços mais baixa foi na amostra 3 (R$10,32). 

O supermercado que teve em média o valor mais baixo foi o Carrefour (R$11,08), e a média mais 

alta foi no Pão de Açúcar (R$11,94). É importante destacar que o Carrefour também foi o supermercado 

onde encontramos a maior variação de preço durante as coletas. 

 O índice de preço ao consumidor teve como base a nossa primeira amostra, observamos assim 

que nosso menor índice foi encontrado na amostra 3.   

 Para o cálculo da inflação usamos como base a amostra 4 em relação a amostra 3, apresentando 

assim a taxa de inflação de 14,63%, a maior apresentada neste relatório. 

SUPERMERCADO AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 AMOSTRA 4  

PÃO DE AÇÚCAR  R$            11,90   R$            11,98   R$            11,98   R$            11,90  R$11,94 

CARREFOUR  R$            11,69   R$            11,98  R$              8,98   R$            11,69  R$11,08 

EXTRA  R$            11,98   R$            11,98   R$              9,99   R$            11,90  R$11,46 

MÉDIA  R$            11,86  R$             11,98  R$            10,32   R$            11,83  X̄ = 

11,49 

IPC 100% 101,01% 87,01% 99,74%  
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 A média de preço do produto foi de R$ 11,49, tendo um desvio padrão de 0,78 e um coeficiente 

de variação de 6,7%, destacamos aqui que o café Pilão foi o que obteve o maior coeficiente de variação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análise gráfica dos preços 
 

 

 

Gráfico 1: variação de preços do produto Veja Gold ao longo das coletas. 
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Gráfico 2: variação de preços do produto açúcar União ao longo das coletas. 

 

 

Gráfico 3: variação de preços do produto café Pilão ao longo das coletas. 
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3. Infográficos 
 

 

Infográfico 1: análise de preço açúcar União 
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Infográfico 2: análise de preço Veja Gold 
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Infográfico 3: análise de preço café Pilão 
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Infográfico 4: variação de preços 
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4. Conclusão 
 

 Na confecção deste relatório, foi importante perceber de que forma a variação de preço ocorre 

e como podemos calcular medidas que nos possibilite o entendimento da variação do preço. Muitas 

vezes percebemos ou ouvimos falar de medidas como o índice de preço ao consumidor ou sobre a 

inflação sem entender ao certo como esses números são calculados. A montagem deste relatório nos 

possibilitou colocar em práticas o que foi apresentado na disciplina de Elaboração e análise de dados 

em comunicação, fazendo entender a importância de um relatório de monitoramento de preços, e como 

é importante uma ferramenta de análise dentro de uma empresa, tornando-se uma ferramenta dentro 

do SIM (Sistema de informação de Marketing); além de perceber como a variação de preços ao longo 

do tempo influencia em grande parte nos gastos do dia-a-dia da população e de que maneira isso reflete 

no consumo. 
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5. Comprovação das coletas  
 

Pão de açúcar - 04 de março 

 
  

Pão de açúcar - 17 de março 

   

Pão de açúcar - 08 de abril 

   

Pão de açúcar - 19 de abril 

   

Carrefour - 04 de março 

   

Carrefour - 17 de março 

   

Carrefour - 10 de abril 
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Carrefour - 20 de abril 

   

Extra - 04 de março 

   

Extra - 17 de março 

   

Extra - 03 de abril 

   

Extra – 18 de abril 
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RESUMO 

 

Neste trabalho busca-se discutir sobre a cultura e o comportamento do consumidor da marca 

Kraft Heinz, uma das maiores empresas da indústria alimentícia no mundo. É analisado o perfil 

do consumidor da marca e, ao mesmo tempo, com base nos estudos de Solomon (2011) é 

idealizada uma campanha para o ketchup Heinz, que é o principal produto consumido pelo 

público-alvo proposto, entre os produtos similares, pelos jóvens da geração Z. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ketchup; Heinz; comportamento do consumidor, peça publicitária. 

 

1. Introdução 

 

A idade dos consumidores exerce uma grande influência sobre suas personalidades e 

identidades. Para cada geração, existe uma forma específica de comunicação e com isso, o marketing 

procura entender essas tendências e as novas formas de consumo para interagir com esse público. A 

geração Z, cresce em meio ao desenvolvimento frenético de informação e tecnologia.  Por esse 

motivo, são pessoas multitarefas, que querem resolver tudo de forma rápida e prática, optando por 

hábitos diferentes das demais gerações como as refeições Express, aderindo aos Fast Foods, produtos 

industrializados (ketchup, maionese, congelados).  O que antigamente era feito de forma caseira, 

atualmente é industrializado, seguindo a tendência do mundo contemporâneo.  

Diante disso, o consumidor brasileiro atravessa uma fase de constante adaptação. Desde os 

anos 90 até os anos mais recentes, a forma como o público jovem se comporta em relação ao 

consumo e às relações pessoais sofreu diversas transformações. Agregaram-se novos valores e novos 

modelos de vida que acompanham o dinamismo das informações e a publicidade necessita estar 

sempre conectada e vigilante em relação às mudanças sociais e culturais. 

O estudo a seguir irá explicar como a empresa Heinz, fabricante de diversos alimentos, está 

lidando com essa mudança de comportamento do consumidor jovem, um público tão dinâmico e 

muitas vezes difícil de atender de forma plena e homogênea. A comunicação mais despojada, 

‘descolada’ e transparente, e a escolha de uma ideia de campanha que os intencione a optar por sua 
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marca em detrimento das similares são alguns dos desafios e pontos cruciais para o sucesso da 

propaganda com seu público-alvo. 

 

2. Sobre a Heinz 

 

A marca Heinz, pertencente ao grupo Kraft Heinz1 – a quinta maior empresa do segmento 

alimentício do mundo e detentora de marcas como Philadelphia e Quero. Está presente em mais de 

200 países. Seu produto mais popular é o Ketchup Heinz, que é considerado a primeira opção de 

compra em 50 países. Além dele, existe também uma grande linha de molhos, lanches e produtos 

infantis. 

Fundada em 1869 por Henry John Heinz, o primeiro produto comercializado pela empresa foi a 

raiz forte em conserva. Esse produto tornou-se conhecido no mercado por sua pureza e qualidade. 

Essa característica é muito importante, pois dela derivaram-se a produção de outros alimentos, 

presentes até os dias de hoje, que são conhecidos especialmente por essa característica de fabricação 

natural. 

 

3. O consumidor   

 

Nas peças publicitárias recentes de 2016 e 2017 da Heinz, é notável a utilização de uma 

linguagem mais informal e temas contemporâneos para o público-alvo jovem da empresa.  

Em uma breve análise de uma recente publicação da empresa na Internet2, o tema da  

________________________  

1 Heinz. HISTÓRIA DA | HEINZ. Disponível em: http://www.heinzbrasil.com.br/sobre/historia. Acesso 

em Maio de 2018. 

2 Meio e Mensagem. HEINZ CRIA POSTS COMESTÍVEIS NO INSTAGRAM. 2017. Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/[...]noticias/2017/08/03/heinz-cria-posts-comestiveis-no-

instagram.html. Acesso em: Maio de 2018. 

campanha explora de forma integrativa o mundo real com o ambiente digital. Nela, os  

consumidores publicam algum conteúdo em seu Instagram utilizando uma hashtag (uma  

espécie de classificação que possibilita filtrar publicações que contenham essa marcação), e dentro de 

algumas horas, alguns consumidores receberam em casa um hambúrguer completo, produzidos com 

produtos Heinz. 

É possível relacionar essa comunicação com o ciclo de vida familiar e com a saída dos filhos de 

casa e a forma Co-living3 de viver. O Co-living é um novo conceito de moradia compartilhada, em que 
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pessoas que não necessariamente pertencentes ao mesmo núcleo familiar vivem sob o mesmo teto. 

Isso ocorre, pois quando o indivíduo atinge a fase jovem adulto, surge a necessidade de ‘romper’ 

alguns laços e iniciar uma nova trajetória, com novas responsabilidades, experiências, sonhos e 

desejos visando à realização pessoal, mas também com os riscos e responsabilidades que isso implica. 

É nesta etapa que os jovens almejam morar sozinhos, ter uma boa formação, sucesso profissional, 

aprender a administrar o seu próprio dinheiro e também, de conhecer quem são e assim, construir a 

sua identidade. O jovem universitário contemporâneo, por exemplo, busca hoje opções mais 

acessíveis de residência, e muitas vezes optam por repúblicas ou por dividir um local com outras 

pessoas. Essa convergência de culturas em um mesmo local pode resultar em diversas formas de 

organização e comportamentos. Relacionando esse aspecto ao mundo do consumo, é muito comum 

que haja um rateio entre os membros que compartilham a moradia e que seja definido o que cada um 

deverá comprar e quando deverá ser feita essa compra. 

No caso do Ketchup, que é um produto relativamente dispensável na alimentação de outros 

públicos, resulta ser um item importante na despensa desse grupo, pois o consumo de alimentos fast 

food ou de rápida preparação, como macarrão instantâneo, é frequentemente consumido por esse 

target. Para acompanhar esses alimentos, é natural buscar um complemento para temperar e dar 

mais sabor. A missão a ser enfrentada pela Heinz é justamente encontrar a forma mais eficaz de 

agregar valor ao seu produto frente a outros concorrentes do mercado, como a Hammer, a Hellmann’s 

e a Arisco, por exemplo. 

____________________  

3 Wikihaus. Co-living: uma tendência urbana no compartilhamento de moradias. Disponível em 

https://wikihaus.com.br/blog/coliving-uma-tendencia-urbana-em-compartilhamento-de-moradias/. 

Acesso em: Maio de 2018. 

 

 

4. Proposta de peça publicitária 

 

Tratando-se de um consumidor enquadrado na subcultura etária da geração Z4, a campanha 

será direcionada ao público jovem, com idade entre 18 a 23 anos, que está cursando graduação 

universitária e não reside mais com os pais, encaixando-se no ciclo de vida familiar “solteiros”. A 

escolha pela segmentação do público busca atingi-lo de forma mais precisa e eficaz, conforme 

afirmação de Solomon5: 

 



1422 

 

[...] quando uma organização utiliza estratégias de segmentação de mercado, ela 

direciona seu produto, serviço ou ideia apenas para grupos específicos de 

consumidores, e não a todos – mesmo que isso implique não atrair para o produto 

outros consumidores não pertencentes ao mercado-alvo. [...] 

 

O projeto da peça publicitária em formato de vídeo, pretende ser veiculado nos principais 

meios de comunicação digital da empresa (no canal do YouTube, na página do Facebook e em 

postagens do modo Stories do Instagram). A utilização de meios digitais para a veiculação da 

campanha também está em acordo como perfil desse público, constantemente conectado à Internet. 

O contexto da peça consiste em uma roda de amigos, reunidos em uma mesa, que estão 

decidindo qual o sabor de pizza irão pedir para jantar. Após a decisão, um dos amigos realiza o pedido 

através de um smartphone. Em seguida, iniciar-se-á uma discussão sobre a forma como cada um 

prefere a pizza. Um dos participantes dessa roda de amigos irá dizer que prefere complementar a sua 

fatia com ketchup, e isso irá causar estranhamento entre os colegas da roda. 

O estranhamento a que se refere essa cena é uma associação a um meme da Internet.  

O meme, é uma maneira como algum assunto é comentado e tem seu desdobramento em 

_____________________  

4 Guia da Carreira. O CHOQUE DAS GERAÇÕES E EVOLUÇÃO ENTRE Y E Z.  Disponível em: 

https://www.guiadacarreira.com.br/carreira/choque-geracoes-evolucao-geracao-y-z/. Acesso em: 

Maio de 2018. 

5 SOLOMON, Michel R. O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: COMPRANDO, POSSUINDO E SENDO. 

9a. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

diversos outros tipos de “piadas”. Neste caso será feita referência a uma questão de hábitos diferentes 

entre as pessoas, pois umas consomem pizza com ketchup, e outras não,  

argumentando que o molho faz com que a pizza perca o seu sabor original. 

Solomon (2011, p. 6) diz que “como integrantes de uma grande sociedade, as pessoas 

compartilham determinados valores culturais ou crenças firmemente arraigadas sobre o modo como o 

mundo deve funcionar. [...]”. Isso torna-se presente durante a peça, pois ao abordar o assunto de 

utilizar ou não ketchup na pizza, algumas pessoas tentarão  

convencer o indivíduo que habitualmente consome dessa forma que essa não é a maneira correta de 

comer pizza. 

Em contrapartida, o jovem irá rebater seus colegas trazendo informações sobre algumas 

características do produto, levando em consideração a qualidade dos alimentos que consome, e deixa 

claro durante essa conversa que só tem essa preferência pelo ketchup da marca Heinz porque é 
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fabricado da forma mais natural possível. Isso faz parte da nova estratégia da companhia que, para 

agregar valor ao produto, deixa em evidência os ingredientes naturais. Esse será o embasamento para 

a argumentação da peça publicitária proposta. 

 

[...] Os significados mais profundos de um produto podem ajudá-lo a sobressair de 

outros bens e serviços similares. Quando todos os fatores são equivalentes, 

escolhemos a marca cuja imagem (ou mesmo personalidade!) é coerente com nossas 

necessidades subjacentes. [...] (SOLOMON, 2011, p. 16) 

 

O consumidor do ketchup Heinz leva em consideração o fato do produto possuir essa 

característica mais “natural”,  diferencial que agrega valor e o faz sentir que aquele ketchup é útil para 

ele – isso torna o consumidor parte do grupo de referência utilitarista. 

 

[...] quando nos concentramos na necessidade utilitária, enfatizamos o objetivo, 

atributos tangíveis dos produtos, como quilômetros por litro em um carro, teor de 

gordura, caloria e proteína de um sanduíche de hambúrguer e queijo ou durabilidade 

de uma calça jeans. [...] (SOLOMON, 2011, p. 19) 

 

A Heinz deve atentar para a veracidade das informações sobre a fabricação do ketchup, pois é 

uma tendência comumente seguida pelo público a quem ela se direciona, a de estar sempre antenado 

e investigar as informações, sendo considerado um “consumidor detetive”. Esse tipo de consumidor é 

mais desconfiado, sendo reconhecido como aquele que pesquisa antes de adquirir o produto. O que 

antes convencia o consumidor facilmente, com simples informações e estímulos, atualmente, já não é 

mais efetivo ou funcional. Estes consumidores buscam cada vez mais empresas que realmente 

combinem com os seus valores e que transmitam veracidade e confiança. 

Frente às outras empresas que fabricam ketchup, como a Hellmann’s, por exemplo, é um 

diferencial gigantesco, já que a concorrente utiliza diversos elementos químicos na composição do 

produto. Conforme afirmação de Kotler e Keller (2006)6, “Os clientes [...] podem obter muitas 

informações sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que permite que comprem de 

maneira mais racional. [...]”. 

Voltando à peça, o entregador irá tocar a campainha e um dos participantes da conversa irá 

buscar o pedido, enquanto outro deles irá até a geladeira e retira o produto e diz aos demais que 

deveriam experimentar a mistura do ketchup com a pizza de muçarela com rúcula, sabor escolhido 

pelos amigos. 
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Os amigos, após ouvir a explicação do jovem, decidem então experimentar o ketchup. Como 

reação, todos eles aprovarão a sugestão do colega e prosseguirão a conversa naturalmente. Essa 

aprovação mostra como o público abordado poderá se comportar em relação ao consumo do ketchup, 

pois para se sentirem inseridos nesse grupo, irão experimentar o produto, assim como na peça 

publicitária proposta. 

Seguido a isso, é apresentado o packshot do produto, trazendo a finalização da peça.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  

6 KOTLER, Philip, KELLER, Kevin. ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING. 12ª.ed. São Paulo: Pearson 

Education, 2006. 
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Resumo 

O objetivo do nosso trabalho é proporcionar propostas de conscientização a respeito da causa LGBTQ+. A 

proposta traz uma parceria com a Casa 1 – Centro de Cultura e acolhimento LGBTQ+ junto à prefeitura da 

Cidade de São Paulo. O propósito é realizar uma ativação durante o mês de visibilidade LGBTQ+ (Junho), 

onde será disponibilizado um circuito de palestras, exposições, rodas de conversas e pocket shows no vão 

do MASP a respeito da causa e da Casa.  

 

Palavras-chave: LGBTQ+; Casa 1; MASP; Palestras; Exposições; Visibilidade. 

 

 

Introdução 

O GGB, Grupo Gay da Bahia, vem realizado pesquisas relatando a violência ao público LGBT na 

sociedade brasileira. Os números que já eram alarmantes em 2013 (314 mortes ao ano ), quadriplicaram 

no ano de 2017. Ano passado, das 445 mortes registradas em, 194 eram gays, 191 eram pessoas trans, 43 

eram lésbicas e cinco eram bissexuais. Em relação à maneira como eles foram mortos, 136 episódios 

envolveram o uso de armas de fogo, 111 foram com armas brancas, 58 foram suicídios, 32 ocorreram 

após espancamento e 22 foram mortos por asfixia. Há ainda registro de violências como o apedrejamento, 

degolamento e desfiguração do rosto.  

Quanto ao local, 56% dos episódios ocorreram em vias públicas e 37% dentro da casa da 

vítima. Segundo o GGB, a prática mais comum com travestis é o assassinato na rua a tiros ou por 

espancamento. Já gays em geral são esfaqueados ou asfixiados dentro de suas residências. 

O Local onde o maior registro de crimes de ódio contra a população LGBT foi São Paulo 

(59), justamente onde foi criada a Casa 1. 

Após os dados acima, vemos que tal violência infelizmente na maioria das vezes começa dentro 

de casa. De acordo com o Instituto Data Popular em 2013, 37% dos brasileiros não aceitariam um filho 

homossexual.  

mailto:juschiavetti@outlook.com
mailto:rodrigo.monteiro18@yahoo.com.br
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Em paralelo a tal situação, foi criada a Casa 1, localizada no centro de São Paulo, que é mantida 

por doações. O projeto da Casa é dividido em duas partes: O Centro de Acolhida – Para a comunidade 

LGBT que foi expulsa de seus lares devido à orientação sexual e identidades de gênero – E o Centro 

Cultural.  

 

1. OBJETIVO GERAL 

 

O projeto experimental proposto foi uma das ações apresentadas com caráter de 

contrapartida social à disciplina Marketing Cultural e consiste em um circuito de exposições 

palestras com a finalidade de mostrar à população como o grupo LGBTQ+ vem sofrendo 

agressões na sociedade. Todas as exposições, rodas de conversas e palestras acontecerão no vão 

do MASP (um dos locais mais democráticos de SP e ponto de inúmeras manifestações ). O 

projeto acontecerá no mês de Junho, que é o mês do orgulho LGBTQ+. 

 

O projeto seguirá o seguinte cronograma: 

Dia 01/06 

Festa de arrecadação de fundos com presença de todos os parceiros e personalidades 

LGBTQ+ que acontecerá no Centro cultural da Casa 1.  

Durante as 4 semanas as atividades de distribuirão da seguinte forma: 

Seg à sex – Exposições sobre temas da atualidade LGBTQ+. Cada semana, o tema da 

exposição muda, e a forma da exposição também. 

Sábados – Palestras que serão referentes às exposições mostradas na semana. As 

palestras serão feitas por profissionais como psicólogos, sociólogos, psiquiatras dentre pessoas e 

casos marcantes ocorridos nas exposições.  

Domingos – Pocket shows com personalidades que fazem parte do grupo LGBTQ+ que 

possuam historias a serem compartilhadas com o público, pois ao fim dos shows, haverá uma 

roda de conversa no vão no MASP com todos presentes. 

Temas: 

Expulsão de casa / Renegação  

Preconceito / Agressão  
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Mortes ( Homicídios / suicídios ) 

Volta por cima 

 

 

 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

O objetivo específico seria promover a causa da Casa1 (que abriga pessoas que foram expulsas 

de casa ou não tem onde morar por sofrer algum preconceito). Além disso, outro objetivo é, abrir os 

olhos da população sobre como o preconceito pode afetar vidas de maneiras até mesmo fatais. 

 

3. PUBLICO ALVO 

 

O público alvo não possui um recorte específico, levando em consideração que o 

preconceito pode estar presente dentro de qualquer pessoa. 

 

4. RESULTADOS E EXPECTATIVAS 

 

Como o vão do MASP é um local extremamente visado e movimentado, esperamos que a 

movimentação diária extrapole as visitas normais do MASP ( que são por volta de 2,5 mil pessoal 

diariamente ). 

Aos finais de semana, acreditamos que o movimento seja maior devido ao fato de haver 

personalidades famosas em contato direto com o público, além dos shows. O intuito com uma iniciativa 

desta natureza é fazer com que as marcas passem a se envolver de forma mais efetiva com as questões 

de inclusão na sociedade.  

 

 

Referências Bibliográficas 

https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-

segundo-relatorio-22295785 

https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785
https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785


1429 

 

https://catracalivre.com.br/arquivo/pesquisa-mostra-que-masp-e-o-destino-preferido-de-

turistas-em-sao-paulo/ 

https://www.facebook.com/casaum/ 

https://benfeitoria.com/casa1 

  

https://catracalivre.com.br/arquivo/pesquisa-mostra-que-masp-e-o-destino-preferido-de-turistas-em-sao-paulo/
https://catracalivre.com.br/arquivo/pesquisa-mostra-que-masp-e-o-destino-preferido-de-turistas-em-sao-paulo/
https://www.facebook.com/casaum/
https://benfeitoria.com/casa1


1430 

 

PROJETO EXPERIMENTAL RESISTIR E EXISTIR: A PUBLICIDADE COMO FERRAMENTA DE 

REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SOCIAL ATRAVÉS DA CAMPANHA ABSOLUT ART 

RESISTANCE EM 2017 
 

Aluno: Lucas Santana Jatobá     E-mail: lucas.jatoba@mackenzista.com.br 

Orientador: Mirtes Moraes 

 

 

RESUMO 

 
Este projeto foi desenvolvido para participar dos programas de iniciação científica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, no intuito de fomentar e desenvolver o conhecimento 

acadêmico na área da comunicação acerca do tema diversidade pautando-se na demanda 

contemporânea da temática na academia e no mercado, que são abordados através do 

desenvolvimento de objetivos, justificativas e questões para análise crítica da última campanha 

da Absolut e todo o seu processo criativo e a relação com a cidade de São Paulo. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: representatividade; propaganda; arte; criação; sociedade; cidade. 

 

 
INTRODUÇÃO  

Atualmente a publicidade vem passando por uma série de transformações tanto no mercado 

quanto na academia. Muito disso se vale do debate sobre construções midiáticas estereotipadas de 

gênero, classe e raça nos quais a propaganda se estabeleceu. Para Juliana Petermann (2014) apenas 

com uma revisão nos métodos e procedimentos criativos, tanto na academia quanto nas agências, pode 

permitir a disseminação de uma transformação de valores sociais em conjunto com o avanço de uma 

sociedade democrática. Em contrapartida, a pós-modernidade vem se desenvolvendo através da 

desconstrução de uma série de conceitos fixos, sólidos e antes firmados como imutáveis. Desta forma, 

como dito por Stuart Hall (2006) a relação do indivíduo, com os sistemas simbólicos é um fator 

importante para que haja a entrada deste nos sistemas de representação que podem auxiliar nesta 

etapa de transformação no campo da comunicação como um todo. Tratando-se da publicidade e 

propaganda, sabemos que ela é um diálogo daquilo que acontece em nossa sociedade, e como tal, serve 

também como uma forma de representação e expressão artística social. 

Ao modo em que após a criação da Lei Cidade Limpa66 em 2006, a publicidade passou a 

estabelecer uma menor relação com a cidade, por meio das restrições de outdoors. A maneira 

tradicional de propaganda havia se dissipado em meio aos grandes edifícios da megalópole, que 

                                                           
66 Com o propósito de difundir uma paisagem mais ordenada na cidade de São Paulo, a Lei nº 14.223, definiu 

parâmetros para o uso do espaço urbano. Disponível em: 

<http://www9.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html> Acesso: 8 mar 2018. 

http://www9.prefeitura.sp.gov.br/cidadelimpa/conheca_lei/conheca_lei.html
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presenciou o nascimento de uma forma de divulgação artística de seus clientes por meio das laterais 

dos prédios paulistanos, conhecidos como empena, esses passaram a ter uma nova função na 

metrópole, sendo um veículo de intervenção cultural. A lei estabelece que a obra contenha marcas 

discretas de propaganda e até que se faça menção ao produto do patrocinador, contanto que esse não 

seja o assunto principal do painel. Conhecidos como murais de grafite, os primeiros trabalhos criados a 

partir dessa lei, segundo Lassala (2016) inauguraram uma modalidade urbana de comunicação que 

fundiu o trabalho de artistas às estratégias comunicacionais. 

Pertencente a uma importante linha de estudos da arte, o muralismo já foi empregado nas obras 

de artistas como Di Cavalcanti e Cândido Portinari, principalmente com a finalidade de adereçar 

fachadas arquitetônicas. Em São Paulo, o mural é uma demanda específica para artistas que trabalham 

com grafite, produzido de forma coletiva ou individual, em locais autorizados, que contribuem para o 

que Issao Minami (2001) define como publicidade externa, pertencente a ideia do out of home. Uma 

característica deste tipo de ação é a ausência da marca patrocinadora na obra de modo explícito, de 

acordo com Figueiredo (2014, p.79) a estratégia soft-sell, trabalha com peças para a construção da 

marca, desenvolvendo uma mensagem poética, da crítica social e não ações imperativas. A associação 

entre a marca e a obra pode se estabelecer com a divulgação do processo de criação dos artistas. 

A marca sueca de vodca Absolut, da Pernod Ricard, quer resgatar seu histórico junto aos 

diferentes movimentos artísticos e de resistência. Em 2017, lançou o projeto Absolut Art Resistance, 

com um filme publicitário67 que retrata identidades visuais utilizadas pela Absolut desde a década de 

70, representando diferentes atitudes em reação às ondas conservadoras de cada período. O filme foi 

idealizado pela agência LiveAd, produzido pela O2, com a assinatura “Quando a arte resiste, o mundo 

progride”. Em seu primeiro ano no Brasil, a marca celebrou a causa LGBTQ+ com o apoio das cantoras 

Mc Linn da Quebrada e As Bahias e a Cozinha Mineira. Elas criaram uma música e videoclipe para a 

marca e, em outubro, se apresentaram em duas festas da Absolut em São Paulo, realizadas em parceria 

com a plataforma de recrutamento Trans Emprego68 e o centro de acolhimento 69Casa 1. 

Situado ao lado do elevado Presidente João Goulart, popularmente conhecido como Minhocão, 

no centro da cidade de São Paulo, o mural “Resistir e Existir”, que também faz parte da campanha da 

marca desenvolvido pelos artistas Patrick Rigon e Renan Santos, representa a resistência da comunidade 

                                                           
67 O filme retrata respostas criadas pela marca através da arte para cada movimento conservador do período. Disponível em:  

<https://www.youtube.com/watch?v=K_3Wj_cyVms> Acesso: 9 mar 2018. 

68 Plataforma digital que cria a ponte entre empregadores e colaboradores(as) transexuais. Disponível em: 

<http://www.transempregos.com.br/sobre.php> Acesso: 9 mar 2018.  

69 Centro cultural e de acolhimento de jovens LGBTQ+ em situação de vulnerabilidade social. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/casaum/> Acesso: 9 mar 2018.  

http://www.transempregos.com.br/sobre.php
https://www.facebook.com/casaum/
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Trans para construir uma sociedade cada vez mais livre de preconceitos. Isso pois segundo os dados, 

publicados pela ONG Transgender Europe70 (TGEu) em novembro de 2016, o Brasil é o país que mais 

mata transexuais e travestis no mundo, o país registra, em números absolutos, mais que o triplo de 

assassinatos do segundo colocado, o México. 

O Brasil é também o país que mais assassina membros do grupo LGBTQ+ como um todo, 

segundo dados da Rede TransBrasil e do Grupo Gay da Bahia (GGB), em 2016 foram um total de 144 

mortes. Entre outubro de 2015 e setembro de 2016, o número foi de 123, o que colocou o Brasil em 

primeiro lugar na escala. Dados ainda mostram que no primeiro quadrimestre de 2017, o valor subiu 

em 18% em relação aquele registrado durante o mesmo período no ano de 201671. Por isso é fatídica a 

necessidade de se entender esses sujeitos e sua posição no meio social já que segundo Stuart Hall (2006) 

esses são desenvolvidos a partir de um modo como os indivíduos são formados subjetivamente com 

base em sua participação nas relações sociais e inversamente, o modo como os processos e as estruturas 

são sustentados pelos papéis que são desempenhados, ele cita ainda que esta internalização do exterior 

do sujeito, e essa externalização através do mundo social desenvolve o chamado sujeito moderno. 

A Absolut vem apoiando intervenções contra posicionamentos conservadores a muitos anos. 

Na década de 80, Andy Warhol combateu o conservadorismo e criticou a sociedade do consumo através 

do pop art, ele se inspirava em conceitos da própria publicidade e em celebridades para criar suas obras, 

as criações de Warhol estamparam diversas campanhas e garrafas da marca desde os anos 1980. Em 

1986, o artista Keith Haring, vítima da AIDS e do preconceito em volta do estigma da doença, resistiu ao 

trazer esclarecimento e até maneiras de prevenção em sua arte. Após mudar a cena em Nova York, se 

juntou a outros artistas e fundou um instituto para cuidar de crianças com a doença. Arman Fernandez, 

em 1994, mostrou ao mundo que o processo de criação importa tanto quanto o resultado, ele criticava 

o consumo desenfreado, sendo um dos primeiros artistas a abrir o diálogo sobre sustentabilidade e 

reciclagem, elaborou então uma obra para a Absolut utilizando somente embalagens vazias da bebida. 

Ainda em 94, o artista Howard Finster se incomodou com a barreira entre a arte e as pessoas comuns, 

com isso trouxe a arte bruta para as massas, que é quando a criação do artista é livre de influência, 

estilos e imposições do próprio mercado artístico, com mensagens de justiça social e sabedoria popular. 

Em 1998, Joyce Tenneson, se tornou um sucesso com suas fotografias de mulheres nuas e seminuas, 

                                                           
70 Dados da pesquisa realizada entre janeiro de 2008 e julho de 2016. Disponível em: < 

http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-de-assassinatos-de-transexuais> Acesso: 25 mar 

2018. 

71 Dados da pesquisa realizada pela TransBrasil e Grupo Gay da Bahia (GGB). Disponível em: < 

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/05/brasil-ainda-e-o-pais-que-mais-assassina-lgbts-no-mundo.html> 

Acesso 25 mar 2018. 

http://especiais.correiobraziliense.com.br/brasil-lidera-ranking-mundial-de-assassinatos-de-transexuais
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/05/brasil-ainda-e-o-pais-que-mais-assassina-lgbts-no-mundo.html
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elaborou um cartaz para a marca onde as imagens repletas de simbolismo eram provocantes e traziam 

um olhar diferente sobre a mulher, que na época era vista como um objeto. 

Não haveria uma melhor forma de se retratar as movimentações da comunidade Trans, se não 

pelo uso da arte de rua, como o grafite. Conforme descrito por Celso Gitahy (2002), ele é uma expressão 

democrática e veio para divulgar a arte em certo sentido, tanto o grafite quanto a pichação usam o 

mesmo suporte, a cidade, e o mesmo material, tintas. Desenvolvendo uma analogia sobre a fala do 

autor, podemos dizer ainda que a causa LGBTQ+, a qual inclui os transexuais, também utiliza o mesmo 

suporte para resistir aos movimentos conservadores e que através do mesmo material coloca as cores 

de seu movimento em evidência. Indo um pouco mais além nesta analogia é necessário se pensar 

também no local onde foi realizada esta intervenção da Absolut, o mural poderia estar exposto em 

muitos locais da cidade de São Paulo, porém é notável a preocupação que se teve ao construí-lo próximo 

a estação de metrô Santa Cecília, ao lado do Minhocão. Quem conhece a região, localizada no centro 

velho da cidade, sabe que ela é conhecida por abrigar muitos hotéis e albergues com valores inferiores 

aos praticados em outros bairros. Por ser próxima de pontos turísticos e movimentados, o bairro da 

Santa Cecília convida turistas e visitantes hospedados a caminhar por suas ruas que acabam por levá-

los a outros bairros conhecidos como República, Barra Funda, Consolação e Higienópolis. Desta forma 

podemos nos utilizar da fala de Michel de Certeau a François Dosse sobre o “espaço habitado”, onde  

 

A cidade estaria estruturada como uma linguagem, mas Certeau permaneceu 

fora do paradigma estruturalista dominante, graças a sua valorização do ato 

de enunciação, situando-se antes do lado de Benveniste. Ao contrário do 

espírito do tempo, ele valorizava o ato da fala e o prolonga pelo ato de 

caminhar; este ato é para o sistema urbano aquilo que a enunciação (o speech 

act) é para a língua. Esta analogia entre a cidade/língua e o caminhar/fala 

permitia valorizar os processos de apropriação da topografia urbana pelos 

seus atores que se desenvolveriam a partir das relações possíveis entre os 

pólos diferenciados. Certeau se preocupava em seguir o caminhante na cidade 

como expressão de um perto e longe, de um aqui e um lá, fonte de retóricas 

do caminhar. (DOSSE, 2013, p. 90) 

 

Ainda discutindo sobre o que diz Certeau através da interpretação de François Dosse (2013) é 

importante pensar nos idealizadores da cidade moderna que tratam a cidade como se tivessem um 

domínio total sobre ela, o que vem por transformar o fator urbano em conceito de cidade. Certeau 

discorre sobre a ideia de que a cidade é formada por três operações que trabalham de maneira conjunta, 

são elas: a produção de um espaço próprio, a distribuição de um não-tempo com relação às tradições e 

a criação de um sujeito universal e anônimo que é a própria cidade. 
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Ao utilizar as três operações que formam a cidade, partindo das ideias de Certeau, podemos 

elencar a produção de um espaço próprio como uma característica do sujeito pós-moderno, tendo em 

vista que constantemente vemos o processo de individualização e a busca por exclusividade como sendo 

um atributo presente da nossa sociedade. Ao tratarmos da distribuição de um não-tempo com relação 

às tradições observamos que este fator faz parte de um processo da globalização, que difunde, 

transforma e cria novas ideias a partir de diferentes movimentos culturais que são distribuídos pela 

cidade, no entanto, países como o Brasil são alvos fáceis ao tratarmos sobre a influência de países norte-

americanos e europeus, que neste processo diluem tradições locais para estabelecer padrões do 

exterior em nosso território. Por fim, é preciso discorrer da ideia da criação de um sujeito universal e 

anônimo, descrito pelo próprio Certeau como a cidade em si, é importante ressaltar que este sujeito 

passa diariamente por um processo de metamorfose levado junto as outras operações e que este 

processo não altera, necessariamente, seu cenário urbano como dito por Henri-Pierre Jeudy e Paola 

Berenstein Jacques 

 

Algumas cidades que são objeto de uma conservação patrimonial mais ou 

menos sistemática, não sofrem alteração, seus cenários monumentais estão 

lá para durar. Então é preciso considerar que as transformações do espaço 

urbano não se oferecem sempre ao olhar, elas se revelam através de relações 

sociais, políticas, econômicas. E as próprias megalópoles parecem ter – 

embora suas mutações dependam de decisões, de estratégias – uma 

finalidade que lhes é própria, uma finalidade intangível, que apareceria de 

algum modo em suas autometamorfoses. (JEUDY; JACQUES, 2006, p. 8) 

 

Essas mudanças que não ocorrem aos olhos dos sujeitos são provenientes dos movimentos que 

surgem na própria cidade, como a abertura da Avenida Paulista aos domingos e feriados e até mesmo a 

expansão do fechamento do próprio minhocão para a passagem de carros durante a noite, que se 

estende durante os finais de semana, abrindo espaço para que as pessoas circulem e utilizem esses 

locais para se expressar, seja através do esporte ou de alguma atividade cultural. De certa forma, no 

momento atual, todos querem se ver representados e através destas pressões, marcas e agências se 

adequam em representar a diversidade desses sujeitos presentes no corpo social das metrópoles. De 

forma geral, “podemos considerar a crise da criação como um problema proveniente da falta de 

diversidade” (PETERMANN, 2014). O mercado publicitário vem aos poucos percebendo essa 

necessidade de se representar outras esferas da sociedade e a estratégia publicitária procura trazer um 

certo sentido neste contexto.  

Fluidez/dinamismo/organicidade: temos uma organização da sociedade como 

expressão do urbano, industrial e moderno, que produz as condições do 



1435 

 

homem-particular, cumpridor de funções e alienado perante a complexidade 

organizacional da materialidade e das representações morais e funcionais das 

identidades sobre si. (COSTA, 2010, p. 26) 

 

Isto vai ao encontro da ideia da desconstrução da microterritorialização defendida por Costa 

(2010) ela trata da construção de espaços onde os sujeitos encontram oportunidades de expressão de 

suas autenticidades através da apropriação de partes do espaço social, microterritorializando aquilo que 

é discriminado pela sociedade. Já que esses sujeitos não costumam ser bem-vindos nas instituições 

sociais tradicionais por estarem alocados dentro de um círculo de estereótipos que os condicionam 

como partes desviantes. No entanto, é possível identificar a construção de um sistema próprio de 

sociabilidade que o movimento LGBTQ+ produz e que os permitem apropriar de parte deste espaço 

social. 

Tendo em vista as indagações apresentadas no que se refere às representações de gênero, 

objetivamos entender o processo de criação das agências e a importância das consultorias 

especializadas na concepção de projetos que interferem nos rizomas sociais.  Além de entender a 

relação que o espaço e a urbanização possuem na concepção das estratégias comunicacionais e sociais, 

levando em consideração a fala de Baudry (2006) na qual ele cita que o urbano não se instala nas 

periferias das cidades. Ele também não se situa em locais que poderiam ser designados como não-

cidades, o urbano trata-se essencialmente de uma nova relação com a cidade e, de maneira mais ampla, 

com o espaço no qual a própria cidade não possui mais o monopólio legítimo da territorialidade. 

 

PROBLEMA DE PESQUISA 

Como o processo de criação pode auxiliar na união de ideais de marca e diversidade, na 

concepção de estratégias comunicacionais, levando em consideração o espaço urbano das cidades?   

 

JUSTIFICATIVA 

No que se refere a sociedade, esta passou a ser cada vez mais exigente e isso acaba por 

demandar mais reflexão sobre o fazer publicitário. “De uma determinada perspectiva, podemos dizer, 

inclusive, que criar ficou mais interessante” (PETERMANN, 2014), isso pois os debates que se acendem 

na sociedade levantam questionamentos sobre muitos aspectos aos quais a comunicação está 

profundamente interligada. No momento atual, vemos que é necessária uma mudança de discurso com 

a finalidade de se fazer com que o receptor se reconheça na propaganda, compreender isso fará com 



1436 

 

que possamos entender de maneira mais minuciosa nosso público-alvo, esteja onde estiver e seja ele 

quem for.   

Resistir a essas mudanças não é mais uma opção, especialmente quando pensamos a partir da 

perspectiva do mercado, onde em um campo em que inovação é o seu mantra, buscar e compreender 

não só novas formas artísticas da propaganda, mas também reinventar aquilo que já existe e, ainda, 

transformar essas reinvenções em maneiras de representação de grupos se torna cada vez mais 

imprescindível para o sucesso de agências e clientes.  

 

OBJETIVO 

A partir do problema posto pretende-se chegar ao seguinte objetivo geral: Entender como uma 

estratégia comunicacional com o entendimento da construção urbana da cidade pode contribuir na 

divulgação e reconhecimento de uma marca ou produto. 

 

Posto o objetivo geral, pretende-se chegar aos seguintes objetivos específicos: 

● Analisar o processo de criação da agência; 

● Entender a importância das consultorias especializadas na concepção de campanhas; 

● Definir o papel do grafite na paisagem urbana da cidade de São Paulo; 

● Demonstrar como o grafite pode ser usado como estratégia ideológica e de construção de 

marca; 

● Compreender o espaço urbano do centro velho da cidade e seus rizomas sociais; 

● Entender o interesse das marcas em grupos e movimentos sociais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O processo e a obra da Absolut interferem na paisagem urbana ao construir de modo material 

e simbólico uma nova relação de representação social e artística, revelando um novo significado para 

aquele local de acordo com o conceito de “paisagem de poder” elaborado pela socióloga americana 

Sharon Zukin (2000).  

Nesse sentido, a obra também constituí, ao mesmo tempo, uma espécie de mídia publicitária, 

com o objetivo de atingir brand awareness, conceito que David Aaker (1998) define como a capacidade 

de um potencial comprador reconhecer que uma determinada marca faz parte de uma certa categoria 

de produtos. O conceito de brand awareness de Aaker, auxilia o pressuposto de que a Absolut não 
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pretende apenas divulgar a obra como uma peça de intervenção cultural e crítica na paisagem, mas 

evidencia o uso de uma estratégia de disputa de espaço urbano contra preconceitos. 

Além disso, para abordar a temática do mural como obra de grafite serão utilizados os estudos 

dos pesquisadores Gitahy (2002) e Lassala (2014), em questões referentes ao espaço urbano Issao 

Minami (2001), Dosse (2013), Certeau (1998) e os estudos presentes no livro “Corpos e cenários 

urbanos” com organização de Jeudy e Jacques (2006). Afim de abordar a importância do sujeito pós-

moderno e entender as expressões desses sujeitos frente as movimentações da sociedade, cultura e 

comunicação serão utilizados as pesquisas e estudos de Stuart Hall (2006), Benhur Pinós da Costa (2010), 

Jesús Martín-Barbero (1997) e Manuel Castells (1999). Por fim, com a finalidade de entender a 

relevância do processo criativo na concepção das campanhas pelas agências, pelo pensamento crítico 

dos criativos e pela abordagem das consultorias especializadas será utilizada a pesquisa da Roberta 

Cesarino Iahn (2011), sobre os processos de criação publicitária e a formação profissional na 

contemporaneidade e os livros de Juliana Peterman (2017), Cartografia da criação publicitária, 

Domenico de Masi (2007) referente a criatividade e grupos criativos e da Fayga Ostrower (2011), sobre 

Criatividade e processos de criação. 

No desenvolvimento do projeto outros autores que ajudem a ampliar a abordagem dos 

conceitos de mural de grafite, espaço urbano, pós-modernidade, grupos sociais e referentes ao processo 

de criação podem ser incorporados ao projeto. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia de pesquisa consiste em um trabalho de caráter qualitativo elaborado a partir 

da análise da campanha Absolut Art Resistance da agência LiveAd durante o ano de 2017 e o mural de 

grafite Resistir e Existir localizado no bairro da Santa Cecília, ao lado do elevado Presidente João Goulart, 

em São Paulo, e seus desdobramentos como elementos de comunicação e expressão artística e social. 

Para a coleta de dados serão realizadas visitas à agência responsável pela campanha, além de 

entrevistas com os criativos responsáveis pelo desenvolvimento das peças e dos filmes divulgados nas 

redes sociais da Absolut. Além da pesquisa bibliográfica referente aos conceitos de mural de grafite, 

espaço urbano, pós-modernidade, grupos sociais e processo de criação. 

Após a coleta de dados o material servirá de base para entender com maior amplitude o 

problema de pesquisa e responder os objetivos traçados além de descrevê-los a partir da 

fundamentação teórica dos autores supracitados e o cruzamento das informações organizadas por meio 

do levantamento bibliográfico, leituras e pesquisa de campo.  
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O objetivo final da pesquisa é o desenvolvimento de material para apresentação dos relatórios 

exigidos pelo edital, e finalização de artigo e pôster para os Anais da Jornada de Iniciação Científica da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie bem como submeter o conteúdo para a avaliação em outro 

evento da área científica como forma de difundir o conhecimento e as informações coletadas durante 

a pesquisa. Em especial o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação72 em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AAKER, David A. Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca. 13a edição. São Paulo, Elsevier, 

1998. 

 

                                                           
72 O congresso reúne, tradicionalmente, cerca de 3,5 mil pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores 

e profissionais da área. Disponível em: < www.portalintercom.org.br> Acesso: 22 mar 2018.  

 

http://www.portalintercom.org.br/


1439 

 

BAUDRY, Patrick. O urbano em movimento. In: COSTA, Benhur Pinós da; JACQUES, Paola Berenstein 

(Org.). Corpos e cenários urbanos: Territórios urbanos e políticas culturais. Salvador: EDUFBA, 2006. 

Cap. 1. p. 25-38. 

 

BRAZ, Marcela; DALFITO, Daiana. Absolutas é manifesto pela arte de existir. 2017. Disponível em: 

<https://partners.vice.com/absolut/arte-resiste/news/absolutas-e-manifesto-pela-arte-de-existir/>. 

Acesso em: 10 mar. 2018. 

 

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. 3. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

351 p. Tradução de: Ephraim Ferreira Alves. Disponível em: 

<http://www.uneb.br/gestec/files/2011/10/74892255-A-Invenc-a-o-do-cotidiano-Michel-de-

Certeau.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

 

COSTA, Benhur Pinós da. Espaço social, cultura e território: O processo de microterritorialização 

homoerótica. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, n. 27, p.25-37, jan./maio 2010. Semestral. Disponível 

em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/espacoecultura/article/viewFile/3540/2462>. 

Acesso em: 12 mar. 2018. 

 

DE MASI, Domenico. Criatividade e grupos criativos: Volume I – Descoberta e invenção. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2007. 

 

DOSSE, François. O espaço habitado segundo Michel de Certeau. Artcultura, Uberlândia, v. 15, p.85-96, 

jun./dez. 2013. Semestral. Tradução de: Giovanni Ferreira Pitillo. 

 

FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Cengage learnig, 2014. 

 

GITAHY, Celso. O que é graffiti. São Paulo: Brasiliense, 2002. 



1440 

 

 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu Silva; Guacira Lopes 

Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

 

IAHN, Roberta Cesarino. Os processos de criação publicitária e a formação profissional na 

contemporaneidade. 2011. 211 f. Tese (Doutorado) - Curso de Comunicação e Semiótica, Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

ISSAO, Minami. Paisagem urbana de São Paulo: Publicidade externa e poluição visual. Arquitextos, São 

Paulo, ano 02, n. 013.04, Vitruvius, jun. 2001. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.013/879>. Acesso em: 7 mar. 2018. 

 

JEUDY, Henri-pierre; JACQUES, Paola Berenstein. Introdução. In: JEUDY, Henri Pierre; JACQUES, Paola 

Berenstein (Org.). Corpos e cenários urbanos: Territórios urbanos e políticas culturais. Salvador: 

EDUFBA, 2006. p. 8. 

 

LASSALA, Gustavo. Em nome do pixo: A experiência social e estética do pixador e artista Djan Ivson. 

2014. 110 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2014. Disponível em: 

<http://tede.mackenzie.br/jspui/bitstream/tede/2554/9/Gustavo Lassala Silva.pdf>. Acesso em: 20 

mar. 2018. 

 

LASSALA, Gustavo. O Mural da Luz: Um dos murais de grafite mais representativos da cidade de São 

Paulo. Minha Cidade, São Paulo, ano 17, n. 194.05, Vitruvius, set. 2016. Disponível em: 

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.194/6195>. Acesso em: 7 mar. 2018. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 1997. 360 p. Tradução de Ronald Polito e Sérgio Alcides. 

 

OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 15. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2001. 171 p. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.013/879


1441 

 

PETERMANN, Juliana. Cartografia da criação publicitária. Santa Maria: Facos - UFSM, 2017. 274 p. 

 

PETERMANN, Juliana. Na Crista da Onda: A crise da criação publicitária e as possibilidades de reinvenção. 

Façamos Uma Publicidade Viva: VI Pró-Pesq PP - Encontro Nacional de Pesquisadores em Publicidade e 

Propaganda, São Paulo, p.1147-1161, maio 2015. Anual. Disponível em: 

<http://www2.eca.usp.br/propesq/downloads/ebook_VI_Propesq_pp.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2018. 

 

ZUKIN, Sharon. Paisagens urbanas pós-modernas: mapeando cultura e poder. In ARANTES, Antônio 

Augusto (org). O espaço da diferença. Campinas, Papirus, 2000, p. 80-103. 

  



1442 

 

PROJETO PROFISSIONAL: MERCADO, COMUNICAÇÃO E CONSUMO – COMMANDO 

CUSTOMS 
Aluno(s): Gianluca Palumbo, Leonardo Seidenthal, Mateus Rodrigues, Matheus Moreno 

 E-mail: leoseidentthal98@gmail.com 

Orientador: Prof. Eduardo Zafaneli 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 1º semestre de 2018, como avaliação final da disciplina 

Projeto Profissional II – Mercado, Comunicação e Consumo, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico referente à 

empresa: Commando Customs, loja de airsoft, mercado que a cada dia vem crescendo, obtendo novos 

consumidores, com alto poder aquisitivo. Após diagnóstico de variáveis de marketing e pesquisa de 

mercado, ao final do trabalho foram propostas melhorias estratégicas, tendo como base conhecimento 

adquirido na disciplina.  

 

PALAVRAS-CHAVE: planejamento de marketing; consumidor; airsoft. 

 

A EMPRESA 

 

A Commando Customs foi idealizada em 2012, por Bruno Palumbo que realizava vendas de 

acessórios (produtos não controlados) em campos de airsoft que frequentava em 2013. Bruno 

conseguiu seu CNPJ e começou a comercializar armas de airsoft, que eram compradas na fornecedora 

nacional Action-x em 2014. O espaço físico localiza-se na R. Centro Africana, 240 - Várzea de Baixo, São 

Paulo - SP, 04730-050. No Brasil em 2013 existiam apenas 3 lojas desse segmento, e essas não possuíam 

staff especializado, que entendia e se aprofundava no mundo do Airsoft. Então, como jogador, e 

vendedor informal (importação própria de peças e acessórios que não se achava no Brasil), Bruno abriu 

uma loja que possuía uma equipe especializada, e todos jogadores ativos. Desde o começo a Commando 

Customs se preocupou em obter todas as licenças necessárias para a venda dos equipamentos (são 

produtos controlados pelo Exército, assim como armas de fogo). A loja tem contatos com empresas do 

mundo inteiro para fornecimento de todos os acessórios, suprimentos e peças necessárias. 

A Commando Customs foi uma das primeiras lojas no Brasil, a oferecer serviço completo de 

manutenção e upgrades no segmento de Airsoft, visto que antes, o mesmo serviço era feito por 

profissionais amadores, muitas vezes em suas próprias residências. O foco da loja é atender todas as 

necessidades dos jogadores de airsoft, desde a venda do primeiro equipamento, até a importação de 

peças especiais. Está situada no ciclo de vida em crescimento, pois ela apresenta fragilidades e 
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oportunidades de mercado. É um mercado que está se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, tendo 

cada dia mais aderência de novos públicos. Há 4 anos atrás os campos de airsoft possuíam cerca de 30 

atletas em campo, atualmente os campos atraem 400 pessoas por jogo. Além de tudo a Commando 

Customs é uma das poucas lojas do mercado que possui um certificado de registro, além disso ela é uma 

das pioneiras no ramo de customização. Porém a Commando Customs apresenta fraquezas como 

desorganização da loja e dos setores. Contudo as fragilidades e oportunidades possuem alto grau de 

relevância, para situar a loja em crescimento no Ciclo de Vida 

O público alvo da Commando Customs está na faixa etária dos 20 aos 38 anos de idade, situados 

principalmente na Zona Sul da cidade de São Paulo e fora da cidade de São Paulo. A maioria do sexo 

masculino, de classe A. São graduados no ensino superior, trabalhando na área. Em seus momentos de 

lazer gostam de praticar esportes, restaurantes, churrasco com os amigos, cinema com a namorada, 

optando por relações mais estáveis, seguindo uma rotina sem muitos imprevistos, devido à grande 

dedicação com seus hobbys. Sua locomoção se dá principalmente através do carro particular. Grande 

parte dos consumidores possuem pensamentos sobre políticas bem concretizados. Em relação a 

sensibilidade a preço é bem alta, prezando pela melhor qualidade nos produtos que compram, 

analisando e comparando diversos produtos da mesma categoria. 

 

PESQUISA DE MARKETING 

 

Foram realizadas duas pesquisas, a primeira foi dividida entre consumidores e potenciais 

consumidores, após essa coleta de dados, foi aplicada uma pesquisa de satisfação, onde os 

consumidores da loja responderam perguntas sobre o estabelecimento e seus serviços. Na pesquisa dos 

consumidores, foi utilizado o modelo quantitativo, pois precisávamos em um curto tempo, quantificar 

de forma objetiva e sem ambiguidades os traços demográficos e psicográficos, com o objetivo de 

mensurar dados, já que os resultados são mais concretos e, consequentemente, menos passíveis de 

erros de interpretação com o número de vinte e cinco pessoas que já eram consumidores e atuantes do 

esporte. Através da pesquisa dos potenciais consumidores pudemos identifica-los e entender um pouco 

mais sobre eles, sendo no modelo quantitativo. 

Todas as pesquisas tiveram dois tipos de abordagem, utilizamos a abordagem descritiva onde 

desenvolvemos o perfil do mercado-alvo e estimamos a frequência de uso de alguns produtos (para a 

criação de combos). A outra abordagem foi a exploratória onde definimos o problema com mais 

precisão, identificando soluções alternativas para o mesmo, desenvolvendo hipóteses, buscando uma 

melhor abordagem do problema e estabelecendo prioridades para outras possíveis pesquisas. 
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CONSIDERAÇÕES DA PESQUISA 

 

Perante todos os dados recolhidos, entrelaçando as três pesquisas, descobrimos pontos a serem 

mantidos, melhorados e desenvolvidos do zero. Como já consumidores e praticantes do esporte, temos 

em sua grande maioria Homens, com 71% da pesquisa, com uma idade de 21 a 38 anos, onde somam, 

87% e se encontram, em notória parte, sendo 71% deles, na Zona Sul de São Paulo. O target prioriza o 

preço e o atendimento, tendo 32% cada uma das opções. Os consumidores estão propensos as 

modificações, possuindo 87% dizendo ter interesse e os outros 13% estão dispostos a customização. 

Este nos mostra que customização é uma oportunidade de mercado. 

Em hábitos, podemos ver que as redes sociais se encontram bastante presentes, onde 76% votaram 

de 8 a 10, onde 0 era que não possuía as redes sociais, e 10 como se você a usaria o tempo todo. Portanto 

as redes sociais são muito presentes na vida do público alvo. Seguindo a pesquisa, temos aqueles que 

são considerados nossos potenciais consumidores e praticantes do esporte. Eles se enquadram em 95% 

como homens, mas com uma idade menor que as dos já consumidores, possuindo de 15 a 20 anos em 

50% e de 21 a 26 anos em 45%. Eles possuem as redes sociais bastante presente também, pontuando 

de 7 a 10, onde cada um possui 23%, usando ela na maioria das vezes, com 39%, para acompanhar os 

seus hobbies. Temos os mais acompanhados o Youtube e o Instagram com 32% e em seguida o Facebook 

com 30%.  

Contudo a CommandoCustoms tem um grande potencial no E-Commerce, devido a muitos clientes 

potenciais se localizarem Fora de São Paulo, sendo um total de 36% deles. 

Finalizando com a pesquisa de satisfação, alguns dados se repetem, confirmando os dados das 

pesquisas anteriores. Em seus clientes, são de grande parte do sexo masculino, representando 84% do 

total, sendo que 40% possui de 27 a 32 anos de idade.  Eles encontram-se satisfeitos com a loja, 

destacando seu atendimento, que bate em 64% na pesquisa, onde 60% deles consideram estar muito 

satisfeito com o mesmo. 

A loja se destaca também, por suas customizações, tendo 64% dos clientes muito satisfeitos com o 

serviço, mas em contrapartida temos a ausência de variedade de produtos na loja, que fica evidente por 

32% dos consumidores como primeiro ponto a melhorar na loja. 

 

TOMADA DE DECISÃO 
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OBJETIVOS 

 

 Melhorar a comunicação da marca para atingir a liderança de mercado. 

 Ter aumento de seguidores nas redes sociais, conseguindo um engajamento de 15%. 

 Se inserir no YouTube, com a meta de 1.000 visualizações em 1 ano. 

 Ter um crescimento de 22% nas vendas.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

O mercado de airsoft vem crescendo a cada dia; com público de diversas idades, hábitos e regiões. 

Contudo novas lojas estão entrando no mercado. Porém mesmo com concorrentes já estabelecidos no 

mercado e a entrada de novos, a CommandoCustoms possui um grande potencial de crescimento e com 

isso poderá atingir a liderança de mercado devido aos seus diversos diferenciais. Para solucionar o 

problema de marketing esse planejamento vem a sugerir estratégias para que a CommandoCustoms 

venha a atingir seus objetivos de marketing. As estratégias foram divididas entre Promoção e Preço, 

focando aumentar a distribuição, tornar a loja mais conhecida entre o target, ter um aumento no volume 

das vendas para atingir a liderança de mercado. 

 

Promoção 

 

Estratégia 1: Reformar a Identidade das Redes Sociais (Facebook e Instagram), para melhorar a estética 

da marca nas plataformas digitais. Para que essa se comunique de uma forma melhor com o target. 

Estratégia 2: Criar um canal no YouTube, para trazer maior visibilidade para a marca. Além de tudo o 

YouTube é uma plataforma com bastante aderência dos consumidores e dos potenciais consumidores 

da loja. Contudo o target não possui influenciadores digitais, com isso uma oportunidade seria o dono 

da loja, Bruno Palumbo, ser o protagonista do canal; devido ele possuir reconhecimento no mercado de 

airsoft. 

Estratégia 3: Criação de um piloto para os vídeos do YouTube, para que a marca tenha uma identidade 

e sinergia com o target. 

Estratégia 4: Posts e vídeos nas Redes Sociais (Facebook, Instagram e YouTube), para aumentar o 
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engajamento e a comunicação com o target. O Facebook e o Instagram também terão a função de 

comunicar os vídeos do canal da loja. 

Estratégia 5: Impulsionar Facebook e Instagram, para obter mais visualizações e seguidores nas 

respectivas plataformas. 

Estratégia 6: Participação no evento Militaria, com um stand para divulgar a marca em um evento 

militar. 

Estratégia 7: Vale compras para fidelizar o cliente.A cada compra de 250 reais o cliente ganhará um 

carimbo no vale compras. Juntando 10 carimbos o consumidor ganhará uma manutenção parcial da AEG 

de graça. 

Estratégia 8: Criação de combos, onde os produtos que estarão presentes no mesmo combo possuirão 

sinergia. Isso proporcionará ao consumidor que ele compre produtos mais baratos do que se ele 

comprasse individualmente. Além disso será utilizado estratégia de praça, pois os combos serão 

vendidos tanto na loja física como no E-Commerce. O E-Commerce será utilizado devido a loja obter 

público fora da cidade de São Paulo, com isso esses clientes também serão beneficiados dessas 

promoções. 

 

Preço 

 

Estratégia 9: Promoção de 10% em todas as AEG (Loja Física), no mês de dezembro, por ser um mês que 

a loja mais fatura. 

Estratégia 10: Promoção de 15% em todas as AEG(E-Commerce), no mês de dezembro, por ser um mês 

que a loja mais fatura e estimular as vendas no canal. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho foi desenvolvido durante o 1º semestre de 2018, como avaliação final da 

disciplina Projeto Profissional II – Mercado, Comunicação e Consumo, do curso de Publicidade 

e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo 

mercadológico referente à empresa: Holly Brurger. Alinhando-se com pesquisa de campo, 

conseguiu-se descobrir quais as principais críticas dos consumidores em relação aos serviços e 

produtos, e com base nos problemas apresentados, foram propostas soluções a fim de fazer com 

que o negócio conseguisse aumentar sua participação de mercado no segmento de 

hamburguerias. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa de campo; Marketing; Mix de marketing; Serviços; Produtos;  

Participação de mercado;  Segmento. 

 

 

A EMPRESA 

 

A Holly Burger foi criada com o intuito de angariar fundos para a Igreja Batista da Liberdade, 

em uma feira organizada pela própria instituição. De princípio atuava como uma pequena venda 

especializada em massas, porém, o sucesso nesta culinária não foi satisfatório, ocasionando a 

mudança para o ramo de hambúrgueres, nesta mesma feira. Depois da mudança, o sucesso foi 

tão grande que a empresa decidiu ampliar seu mercado de atuação, a fim de atingir outros 

públicos. Por fim, os 3 casais cristãos que iniciaram a pequena barraca na feira, decidiram em 

2015 inaugurar na Rua Cesário Mota Júnior a primeira sede do Holy Burger. Apesar do crescente 

sucesso da empresa, as raízes continuam as mesmas, sendo que 10% do lucro é doado para a 

mesma Igreja onde tudo começou e para instituições que auxiliam crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. Em 2016 foi aberto uma filial focada no delivery ao lado da 

sede inicial, e em 2017 voltaram ao ramo das massas com um novo restaurante.  

A empresa não possui missão, visão e valores definidos, por isso, nos baseamos através da 

explicação de um dos funcionários sobre a história da empresa e propusemos estes tópicos: “Ser 

uma empresa no ramo alimentício comprometida com causas sociais que oferece aos seus 

clientes opções artesanais de qualidade, com um serviço satisfatório e acolhedor”. 

 

mailto:caio.sedenho@hotmail.com
mailto:matheus.souza.silva12345@gmail.com
mailto:reinaldo_barranco@hotmail.com
mailto:Rodrigo_sassi_08@hotmail.com
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PROBLEMA DE MARKETING 

 

De acordo com a lista do Guia do Hambúrguer [12], o Holy Burger está posicionado em 15º 

lugar dentre as melhores hamburguerias do Brasil, perdendo para algumas hamburguerias 

inclusive da região central de São Paulo. Levando em conta os concorrentes do ramo Casual 

Dining, o Problema de marketing reside na participação de mercado. A empresa pretende abrir 

lanchonetes em outros pontos da cidade, portanto o problema da localização está próximo de ser 

resolvido ou pronto para ser monitorado. Atualmente, de acordo com Otávio Tashiro, gerente do 

Holy Burger “Dezembro é nosso melhor mês e janeiro é o nosso pior. O movimento no primeiro 

semestre sempre é menor que no segundo”. Ao avaliar ambos os pontos, chegamos a conclusão 

que ao trabalhar a comunicação e estratégias de melhoria ou redução da insatisfação quanto à 

praça do Holy Burger a fim de diminuir o consumo sazonal de hambúrgueres, vai ajudar numa 

maior participação de mercado, elevando assim o ranking e conceito da empresa. 

 

PESQUISA DE MERCADO 

 

Foram entrevistadas 15 pessoas que já consumiram pelo menos uma vez no Holy Burger. 

Foi identificado que o perfil demográfico é composto pela faixa etária: 19 - 22 anos, residentes 

na Grande São Paulo, com renda: R$ 7.000 - 10.000 (dependem dos pais) e ocupação: Estudante 

e Estagiário. Alinhado a isso, ainda tem um alto número de consumidores que só experimentaram 

produtos do Holy Burger devido a influência de seus amigos. Também percebemos que a grande 

maioria das pessoas que voltaria a consumir no estabelecimento foi devido a uma, relativa, boa 

experiência, pela facilidade de acesso aos consumidores e por eles acompanharem as promoções 

pelas redes sociais, provando assim que é importante melhorar a forma de comunicação a fim de 

levar uma maior experiência ao cliente. Podendo estar conectado a isso, o uso do serviço de 

entrega, através do número ou do iFood possa ter um maior reconhecimento e até ser mais 

valorizado. 

Principais pontos fracos: Localização e tempo de espera, que juntos se alinham para piorar 

a primeira experiência da pessoa, o que dificulta um retorno por conta própria, que costuma só 

ser feito com amigos. Em específico, o tempo de espera para mesas é altíssimo, o que desanima 

muitas pessoas para consumir. Quanto aos pontos fortes: Os digital influencers ajudam muito na 

divulgação pois ajuda no primeiro contato com a marca. Apesar da maioria não acompanhar o 

holy nas redes sociais, um aumento na comunicação significa uma maior recordação da marca e 

por isso uma maior taxa de retorno efetiva, já que todos falaram que voltariam a consumir mas 

não consomem mensalmente. Quase não houveram críticas para o produto e o preço, o que pode 
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ser compreendido como um bom custo-benefício. Outro ponto forte  ser levado em consideração 

é a facilidade que a marca cria perante o segmento de delivery, visto que há um estabelecimento 

a parte, voltado somente para este tipo de venda. A lanchonete conta com a utilização de 

aplicativos de entrega, como por exemplo o Ifood, pedidos presenciais ou pedidos pelo telefone. 

Importância do público Mackenzista: É o público que mais frequenta por facilidade, dentre 

tantos alunos e tantas opções, aumentando a taxa de retorno de seus consumidores, 

consequentemente a receita aumentaria. 

 

TOMADA DE DECISÃO 

 

ESTRATÉGIAS 

 

O mercado de Hamburguerias na capital paulista, encontra-se em clara saturação. O espaço 

para crescimento da marca, existe, porém, no segmento de casual dining. Portanto, abordando a 

marca através deste espectro, através de pesquisas e estudos de mercado foram encontrados 

problemas nos âmbitos de praça e promoção. Assim sendo, este planejamento foi feito de tal 

maneira que, as estratégias e táticas visam diminuir os problemas relatados pelos consumidores, 

aumentar as vendas nos meses mais fracos do ano e, principalmente, aumentar o Market Share 

do Holy Burger, tornando esta referência de hamburgueria no centro de São Paulo. 

 

1) PRAÇA 

 

 Aumentar e/ou otimizar espaço físico do Holy Burger – Principal reclamação dos 

entrevistados, o tamanho do espaço físico não só causa um desconforto aos clientes que 

já estão dentro do estabelecimento, como também prejudica a exp    eriência dos que estão 

na fila de espera, visto que pela falta de mesas, a fila de espera se torna extremamente 

demorada. Utilizar o espaço de armazenamento nos fundos do Holy Burger para mais 

algumas mesas, deixando a produção somente no Holy Burger Delivery, para isso, seria 

retirada a parede e as portas que conectam a produção com a parte principal do 

estabelecimento. Outra estratégia, para otimizar o espaço seria colocar mais espelhos nas 

laterais, para dar uma sensação de espaçamento maior e evitar desconforto psicológico 

dos consumidores. 
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 Abrir novos estabelecimentos – Abrir novos estabelecimentos em locais que possuem 

movimentos semelhantes e públicos demograficamente e psicograficamente já 

familiarizados com a marca, propensos a consumir. Buscar estabelecimentos em regiões 

do centro de São Paulo, Avenida Paulista, Consolação    , focando em locais maiores, 

realizando pesquisas de local. Alinhado à esse projeto de novos estabelecimentos, deve 

ser feita uma pesquisa de mercado em cada um dos possíveis locais de abertura.  Outra 

estratégia que deveria ser alinhada é uma divulgação contínua para distribuir o fluxo de 

consumidores entre ambos os estabelecimentos. 

 Investir em segurança – Eventuais parcerias com empresas terceirizadas de segurança, 

com o objetivos de reduzir a ocorrência de incômodos causados aos clientes pelos 

moradores de rua. A ideia é contratar algum segurança que fique vestido também com o 

uniforme do Holy, para que não descaracterize todo seu ambiente. A ideia principal é 

contratar 2 seguranças mensais. Outra sugestão mais específica seria colocar cordões com 

algumas marcações para delimitar os espaços das mesas fora do estabelecimento, 

separando um espaço para as pessoas poderem aguardar dentro de uma área mais segura 

 

2) PROMOÇÃO 

 

 Aumentar o fluxo de clientes em épocas com pouco movimento – O Holy Burger 

possui diferentes épocas de fluxo alto em seu estabelecimento. O primeiro semestre 

possui pouco movimento, principalmente em janeiro. A estratégia é realizar promoções 

para incentivar o retorno dos consumidores nessa época do ano. Uma delas seria 

semelhante ao já oferecido para os Mackenzistas, que é uma batata gratuita às segundas 

e terças ao apresentar o TIA. Promoções que visam os consumidores frequentarem em 

grupos devem ser as principais, para tal, é importante ter pelo menos 2 posts por mês com 

esse intuito promocional. 

 Realizar ações de divulgação entre os universitários do Mackenzie periodicamente 

– O principal público para o Holy Burger em termos de proximidade e facilidade é o 

público mackenzista. 100% dos entrevistados na pesquisa contida neste relatório, 

disseram que voltariam ao Holy Burger, mas não o fazem. Uma comunicação direta do 

Holy Burger com esse público, focando no conhecimento e engajamento dos mesmos em 

redes sociais, já que os próprios disseram que nem sabiam da existência. O ideal é utilizar 

ambos meios offline e online focado no mackenzista. Divulgações na porta do mackenzie 

com flyers de desconto para mackenzistas, postagem em redes sociais como Te Vi no 
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Mackenzie que possui uma abordagem mais descontraída.No meio Offline poderão ser 

impressos 10 mil flyers com papel couchê 80g de dimensões 10x14cm. Nos custos 

também estará incluso o valor de produção. 

 Realizar ações com digital influencers visando fortalecer a comunicação contra os 

pontos fracos apontados nas pesquisas – Muitos dos entrevistados disseram que 

conheceram o Holy através das redes sociais, mas não diretamente das redes sociais 

próprias e sim de terceiros, principalmente o PC Siqueira entre outros que frequentam e 

tiram fotos. A ideia é investir em alguns Digital Influencers da cidade de São Paulo para 

fazerem anúncios, interações com os lanches e o estabelecimento, neste caso, é cobrado 

o valor de merchandising, que varia de youtuber para youtuber. Uma estratégia plausível, 

por exemplo, seria fazer o lançamento de um novo sabor com algum influencer (levando 

em conta que o cardápio do Holy muda semestralmente). Outra sugestão é fazer lives no 

Holy Burger por exemplo, o que movimentaria o ambiente naquele período. 
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REFERÊNCIAS  

Nome da Série: Black Mirror  

Nome do Episódio: Queda Livre  

Direção: Joe Wright  

Duração: 63 minutos  

Exibição Original: 21 de outubro de 2016  

  

RESUMO  

Queda Livre é um episódio de Black Mirror que aborda um mundo onde as pessoas 

recebem um implante ocular e com isso são capazes de avaliar, tanto positivamente 

quanto negativamente, outras pessoas. Lacie está inserida neste mundo e parece viver em 

função de atingir o grau máximo de popularidade, muitas vezes se sujeitando a relações 

sociais sem nenhuma profundidade apenas visando o seu objetivo, mas descobrindo com 

o decorrer do tempo que isso não passa de algo capaz de tornar pessoas infelizes.  

  

PALAVRAS-CHAVES: Queda Livre, implante ocular, Lacie, popularidade, relações sociais.  

DESENVOLVIMENTO  

Tudo começa em uma tranquila rua onde mora Lacie Pound (interpretada por Bryce Dallas 

Howard), uma jovem mulher obcecada por popularidade em um mundo onde todos os 

habitantes possuem sua reputação medida através de pontuações que podem variar de 0 

a 5, sendo 0 consideradas pessoas com o mais baixo grau de popularidade e 5 como o 

mais alto grau que alguém pode chegar nessa escala.  
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Podemos notar que ao início do episódio, Lacie está com uma reputação de 4.2 em busca 

da aprovação para atingir o máximo nível de reputação. A personagem mora com seu 

irmão Ryan (James Norton), cuja reputação está em 3.7, em uma simples casa, sendo esta 

de um proprietário que enviará compradores para avalia-la e possivelmente compra-la, 

portanto Lacie deve procurar por outro local para morar em no máximo 4  

semanas, prazo definido em contrato para ela deixar a casa disponível.  

Conhecemos então a rotina da jovem, que conta principalmente em avaliar outras pessoas 

ao seu redor com notas excelentes em busca de reciprocidade e, consequentemente, 

ascendendo sua própria pontuação. Lacie trabalha em uma empresa que conta com 

funcionários muito bem avaliados, onde observa uma grande oportunidade para melhorar 

sua reputação e procura sempre ter uma conversa agradável com todos, porém algo em 

seu dia muda completamente as perspectivas de crescimento.  

Seu amigo Chester, um funcionário da empresa, oferece smoothie para Lacie, que logo 

aceita a fim de causar uma boa impressão para todos, porém não conta com o fato de que 

ele se separou de Gordon, outro funcionário cujo todos na empresa estão apoiando, 

fazendo com que sua avaliação caia drasticamente, então ao final do dia Lacie descobre 

que sua nova potencial casa em Pelican Cove está requerendo uma pontuação igual ou 

superior a 4.5, avaliação próxima ao que anteriormente tinha.  

Pensando nisso, Lacie contrata um Reputelligent (Consultor para melhoras em avaliação), 

planejando junto com ele como conseguirá aumentar sua reputação rapidamente, 

chegando à conclusão que ela deve procurar sempre personalidades com maiores níveis, 

frequentando lugares onde elas se encontram e praticando gestos agradáveis e ao mesmo 

tempo autênticos. Passado algum tempo, é convidada então a ser dama de honra do 

casamento de sua amiga Naomi Blestow (Alice Eve), uma importante personalidade 

publica com nota de 4.8, conhecida por diversas pessoas com excelentes avaliações, 

enxergando uma ótima oportunidade para alavancar sua reputação e finalmente 

conseguir a casa de seus sonhos.  

Como sua amiga mora em Portmary, é necessário que essa faça uma viagem, mas no 

momento que está saindo de sua casa todo seu planejamento começa a dar errado após 

uma discussão com seu irmão. A jovem sai de sua casa e no trajeto ao carro acaba 

derrubando café em uma vizinha que a avalia negativamente e logo depois de ser deixada 

no aeroporto, o taxista irritado com seu comportamento também a avalia negativamente, 

influenciando em seu decréscimo no status e fazendo com que sua avaliação desça para  

4.1 estrelas, fato decisório para que chega ao seu destino.  

Após confirmar sua reserva com a atendente do aeroporto, é informada que seu voo foi 

cancelado e o único assento livre em outro é para pessoas com avaliação acima de 4.2, 

diante da situação acaba ofendendo a funcionária do local e é advertida com uma medida 

temporária onde sua pontuação decai 1 ponto e só é restaurada em 24 horas, sendo que 

as avaliações negativas feitas a ela são duplicadas por esse período.  

Desolada, procura uma alternativa para chegar ao casamento na hora, e a única opção 

encontrada é o aluguel de um automóvel, decide por aceitar o veículo sugerido e começa 

seu trajeto ao casamento. No caminho é obrigada a fazer uma parada para abastecer, mas 

por seu carro ser um modelo antigo não conta com o encaixe correto da bomba de 

combustível, portanto decide abandonar seu carro e pedir carona para alguém, mas não 
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consegue encontrar ninguém disposto a oferece-la uma vez que possui uma atual 

avaliação de 2.8, até que uma senhora aparece para ajudá-la.   

Susan é uma caminhoneira com avaliação de 1.4, sincera e sábia procura conhecer um 

pouco mais sobre Lacie e no decorrer da conversa conta que já foi avaliada em 4.6, mas 

que não mais se importa com reputação desde que Tom, seu marido de avaliação 4.3, teve 

câncer pancreático. Ficou sabendo de um tratamento experimental muito caro e 

exclusivo, conseguindo uma vaga mais acessível pela pontuação que ele apresentava, mas 

não sabia que futuramente essa vaga seria entregue a outro paciente com avaliação acima 

da dele, culminando em sua morte. A partir desse momento, Susan julga o sistema em que 

viviam e decide viver genuinamente, sem a intenção de agradar os outros com o intuito de 

obter avaliações positivas e toda essa lição parece afetar Lacie que também começa a 

refletir sobre a vida de aparências que está vivendo.  

Após ser deixada em um posto de gasolina, acaba ouvindo no banheiro a conversa de duas 

meninas que estão com destino a TranquilityCom, um evento sediado em Portmary, 

vendo uma chance de chegar no casamento a tempo, conversa com as duas amigas sobre 

leva-la junto com a desculpa que também pretende ir no evento.  

Faltando uma hora para chegar em seu destino, Lacie é contatada por sua amiga Naomi, 

pedindo para que ela não compareça mais ao casamento devido a sua atual avaliação de 

2.6. Descobrindo que a amizade das duas não era nada sincera, decide então seguir o 

conselho anterior de Susan e após desligar o telefone conta de uma forma agressiva que 

não era fã do evento para as garotas no trailer, fazendo com que seja retirada de lá e 

deixada em uma rodovia.  

Em um momento de desespero, pede emprestado a um garoto sua motocicleta e agora 

segue seu caminho para o casamento, mas ao chegar, vê a entrada bloqueada por 

seguranças e toma um rumo diferente, passando por uma área cheia de lama, fazendo 

com que sua roupa seja completamente suja, além de tentar pular um muro com arame 

farpado, prejudicando todo o tecido de sua roupa.   

Logo que consegue entrar definitivamente no local, consegue chegar ao microfone e 

começa então seu discurso como dama de honra, sob olhares julgadores dos convidados. 

Pensa em seguir o roteiro escrito anteriormente, mas então decide fazê-lo de forma mais 

sincera, falando todas as coisas que realmente pensa a respeito de Naomi e também de 

quem ela realmente era, fazendo com que sua amiga sorria lembrando dos velhos tempos, 

mas sem querer transparecer isso para todos não a avaliarem mal.  

Ao final de tudo, Lacie é detida pelos seguranças e acaba tendo seus implantes oculares 

removidos para que não consiga mais viver em sociedade, avaliando pessoas e sendo 

avaliada. O episódio termina com a personagem feliz em um espaço minúsculo, discutindo 

com outro preso através de uma parede de vidro e falando tudo que vem em sua mente 

sobre ele, sem a preocupação de ser julgada.  

  

  

  

REFERÊNCIAS VISUAIS  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Percebemos ao longo do episódio que há uma crítica sociocultural a cerca de 

relacionamentos, sendo eles rasos e sem reais interesses, tudo por conta de agradar a 

todos a fim de obter a popularidade ideal, podemos verificar tal pensamento com os 

gestos forçados de Lacie, que não consegue ser autêntica em suas falas e atitudes. Há 

também uma percepção de mundo real, onde personalidades públicas conseguem por 

muitas vezes manter sua posição a partir das avaliações de pessoas comuns em busca de 

reconhecimento e reciprocidade.   



1459 

 

FÓRUM DE PESQUISA VIII 

REPOSICIONAMENTO DA BÄSH NO MERCADO DE MÚSICA ELETRÔNICA 
  

 

Nomes:  

Gabriel Henrique Lima dos Santos  

Gabriel Jorge Almeida  

Lucas Sabbag Siviglia 

 

Orientador(es): 

Profª. Dra. Isabel Orestes Silveira 

Prof. MS. Osvaldo Takaoki Hattori 

 

 

RESUMO: 

 

Este trabalho é um projeto experimental que traz um recorte do Trabalho de Conclusão de 

curso proposto pelos autores. As informações envolvem conteúdos relacionados ao mercado no 

segmento de música techno e house, com identificação de pontos de marketing e comunicação 

relevantes para o target a ser impactado. Será possível ao leitor conhecer: objetivos de 

marketing, os objetivos de comunicação, os fornecedores, os concorrentes, as ações de 

marketing e comunicação integrada dentre outros temas interessantes que envolvem analise do 

mercado atual em que a Bash está inserida. Conclui- se que a empresa necessita de 

investimento seletivo, pois há espaço no mercado para crescer. 

 

 

Palavras Chave: Marketing e Comunicação, Análise de Mercado, Target, Investimento.  

 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

 A Bäsh foi fundada no início de 2018 por dois amigos que uniram a paixão pela música e da 

vontade de viver dela. Ambos, sempre tiveram um apreço e curiosidade em conhecer a fundo o 
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universo de produção musical e festas. Assim, Matheus e Felippe no ano de 2017, decidiram em 

meio a uma festa que, a partir daquele dia, iriam começar a organizar eventos com o que viam 

de melhor na cena eletrônica que sempre frequentaram. O objetivo seria fazer da paixão, uma 

empresa rentável e sustentável, mas que agregasse qualidade no serviço e de staff que os sócios, 

exigentes, sempre deram o devido valor quando eram consumidores.  

 

 

Figura 1: FOTO DO LOGOTIPO DA MARCA. 

 

Figura 2: FESTA SYNTHESE REALIZADA PELA BÄSH EM 2018. 
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OBJETIVOS DE MARKETING: 

 

Aumentar a venda de ingressos em 141,6% no período de seis meses. 

 

OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO: 

 

Passar para o público alvo que as festas da Bäsh são melhores que a dos concorrentes. O 

portfólio de festas será ampliado e o trabalho de divulgação para conhecimento da marca e 

eventos serão cada vez mais atrativos através de ações de marketing cooperado e uma 

campanha eficiente de mídia. 

 

FORNECEDORES: 

 

Para as festas, são contratados serviços de DJ’s, Mixers, Som, Gerador, Distribuidora de Bebidas, 

Bartender, Ambulatório, Luz, Limpeza, Segurança, Banheiro Químico. 

 

CONCORRENTES DIRETOS:  

 

São festas que os promotores são os organizadores, ou seja, ele é responsável por toda estrutura 

do evento, desde a iluminação, som, foodtrucks, bebidas até equipe de segurança, faxineiros. 

 

Mamba Negra   

 

Produto; Música Eletrônica, Preço; R$ 40,00 até R$ 60,00   

Target; Jovens 22 até 30 anos, Classe A e B; Distribuição: Symbla.com e Bilheteria 

            Página do Facebook, 35 mil pessoas, interação boa com seu Público  e prévia de Disco próprio. 

Fazem shows em São Paulo e Belo Horizonte e tem uma média de mil pessoas por evento 

Local:  Sempre que possível, fazem Nos trilhos (R. Visc. de Parnaíba, 1253 - Mooca), porém 

não há um local fixo para o acontecimento do evento. 

 

ODD 
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Produto: Música (Corpos em transe),  

Preço: R$ 35,00; 

Target: Jovens alternativos de 22 até 30 anos, Classe A e B;  

Distribuição: Ingresse.com e bilheteria 

Página Facebook, 20 mil pessoas, boa interação com seu público. 

Fazem shows em São Paulo em sua maior parte, mas com duas edições no Rio de Janeiro  

uma estreia em Brasília. Com uma média de quase mil pessoas por evento. 

Local: Não há um local fixo para o acontecimento do evento. 

 

Capslock 

 

Produto: Música Trance,  

Preço: R$ 35,00 e Target; Jovens alternativos, 23 até 29 anos;  

Distribuição: Bilheteria do Evento 

            Página do Facebook, com 7 mil pessoas, poucas interações com seu público, com evento 

marcado na Austrália. Fazem shows em Rio Grande Do Sul e região, em média de 500 pessoas 

e em São Paulo com 3 mil no evento 

Local: Não há um local fixo para o acontecimento do evento. 

 

GopTun 

 

Produto: Música House e Disco   

Preço: R$ 50,00 até R$ 70,00   

Target: Jovens, 24 até 27 anos  

Distribuição: Próprio Site ou bilheteria do evento.  

            Página do Facebook, com 23 mil pessoas, poucas interações com seu público, com evento já 

realizado em Lisboa e shows frequentes em São Paulo com média de mil pessoas, em Brasília 

com 300 e em Belo Horizonte com 200 pessoas 

            Local: Sempre que possível, fazem na Fabriketa (R. do Bucolismo, 81), Porém não há um local 

fixo para o acontecimento do evento. 

 

Concorrentes indiretos:  
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São festas em que os promotores contratam uma agência para cuidar de toda estrutura do 

evento, desde aluguel do espaço até desmontagem de equipamentos. 

 

Tantsã 

 

Produto: Música Techno, 

Preço: R$ 50,00. 

Target: Jovens alternativos de 22 até 30 anos, Classe A e B. 

Vendas: Site Evenbrite e bilheteria do evento. 

Local: Não há um local fixo para o acontecimento do evento. 

 

Ressonância 

 

Produto: Música Techno.  

Target: Jovens alternativos de 25 até 30 anos, Classe B e C,  

Distribuição: Entrada Franca. 

Página no Facebook: com 59 mil pessoas, boa interação com o público.  Fazem shows em São 

Paulo em sua maior parte com 2 mil e 500 pessoas  e no final de  2018 em SP realizaram uma 

grande festa com um dos maiores nomes da música eletrônica mundial. HernanCattaneo. Mil e 

600 pessoas compareceram 

Local: Sempre que possível, fazem na Village Canindé (R. Comendador Nestor Pereira, 33 - 

Canindé), porém não há um local fixo para o acontecimento do evento. 

 

ANÁLISE DOS CONCORRENTES: 

 

Atualmente considerando os investimentos, as características e os benefícios dos serviços, 

podemos apontar a Mamba Negra como a principal concorrente. O preço é sempre um ponto 

muito sensível, consumidores estão constantemente procurando por festas que possuem preços 

mais baratos e que ao mesmo tempo ofereçam algum tipo de benefício. A Mamba Negra por 

exemplo, oferece muitas festas nos trilhos, um local que acomoda muitas pessoas e que fiquem 

confortáveis.  
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OPORTUNIDADES: 

 

a) Os locais são: Construções tombadas mantendo a tradição de alugar construções tombadas, a 

festa por fora mantém seu ar retrô, mas quando o cliente entra dá de cara com a tecnologia e 

modernidade. Há várias construções tombadas disponíveis para aluguel e seus preços 

costumam ser mais acessíveis que um salão comercial. 

 

b) Público e serviço bem segmentados: O target da festa é formado acima de tudo por amantes 

de música eletrônica, sendo que os mesmos já procuram por festas com essa temática. 

 

c) Cultura festeira do brasileiro: naturalmente o brasileiro é apaixonado por festas e, em sua 

maioria, por festas onde o consumo de bebidas alcoólicas é liberado. Se tem nisso a 

oportunidade de suprir a demanda de divertimento e lucrar através de, além da bilheteria, todo 

o consumo do bar no evento. 

 

d) Pico sazonal de procura por festas: Em algumas épocas do ano, como por exemplo a do 

Natal e Ano novo, há muitos jovens em férias da faculdade, recebendo o décimo terceiro 

salário e com muita vontade de sair com amigos. Tais épocas também carregam opções de 

temáticas para as festas que podem ser aproveitadas. 

 

e) Declínio do público de baladas: Gradativamente o público presente em baladas vêm 

diminuindo. Mas essa demanda ainda precisa ser suprida, o que coopera para o crescimento do 

segmento de festas. 

 

 

 

 

PROBLEMAS DE MARKETING: 

 

Identificamos que a maioria dos consumidores de músicas eletrônicas não consideram a bash 

como uma primeira opção de festa, devido ao baixo conhecimento da marca. Considerando os 

concorrentes, a Bash tem baixa fatia do mercado, o que acaba atraindo menos público para os 

eventos. 
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RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE MARKETING: 

 

Aumentar a fatia de mercado da Bash aumentando o portfólio de festas, incluindo parcerias, 

gerando uma melhor experiência para o consumidor. 

 

 

PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO: 

 

A marca não é conhecida, devido a falta de divulgação. 

 

OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO: 

 

Passar para o público alvo que as festas da Bäsh são melhores que a dos concorrentes. O portfólio 

de festas será ampliado e o trabalho de divulgação para conhecimento da marca e eventos serão 

cada vez mais atrativos através de ações de marketing cooperado e uma campanha eficiente de 

mídia.  

 

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADA: 

 

Cobertura de imprensa - Release:  

Será feita uma matéria (duas semanas antes do primeiro evento - Agosto) em uma mídia 

impressa, Veja SP ou Gazeta do Bairro, que tenha um grande impacto falando sobre a história 

da Bash, próximos eventos e futuros projetos. A idéia da divulgação é disseminar a existência 

da marca para o público geral, não apenas para interessados em música eletrônica. 

 

Planejamento de festas: 

Serão três eventos no segundo semestre de 2019 (agosto, outubro e dezembro). 

Primeiro evento e segundo evento serão iguais, com expectativa de venda de quatrocentos 

ingressos no primeiro evento e quinhentos ingressos no segundo. 
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Os dois primeiros eventos serão na Vila dos Galpões  (Rua Palmorino Mônaco – 540 - Mooca- 

Possui alvará), o local possui banheiros, portanto não iremos precisar alugar banheiros 

químicos. Contrataremos dez seguranças, quatro brigadistas e três colaboradores para a limpeza 

do local. 

O Banner da Bash estará na frente do palco. 

Iremos alugar geradores, luzes para fazer os jogos de luz em certos locais, e usaremos um 

budget maior do que os eventos anteriores para a contratação dos músicos, para podermos 

trazer Dj’s mais conhecidos. 

A Red Bull terá um espaço com uma parede de escalada. Lucro total para Redbull.  

Os eventos terão dois bares, um deles será com água, água de côco, cerveja, gin, refrigerantes, 

tônica, vodka e whisky. E o outro terá apenas vodka de sabor da Smirnoff. 

As caixas de som serão disponibilizadas pela Pure Groove . 

Haverá um local reservado para uma exposição de arte. 

 

BÄSH: Surreale (Vila dos Galpões) 

Na primeira edição da campanha, foi inspirada e pensada no começo do movimento surrealista, 

movimento que em suas artes tem como essência, desprezar a lógica e padrões para mexer com 

o subconsciente de quem está sendo impactado. E assim como o surrealismo, a curadoria da 

Bäsh ira trazer um time de Dj’s, que irá mexer com seu subconsciente e procurando sempre 

fugir dos padrões das pistas de São Paulo. Pois a música eletrônica tem como característica 

sempre surpreender e provocar sensações únicas em festas pelo mundo afora. E como uma das 

principais atrações da noite iremos levar artistas do nosso Brasil, para expor artes que fujam de 

padrões e que mexam com sua imaginação, assim como o movimento surrealista e como o jeito 

único e surreal de fugir dos padrões, que a Bäsh tem como seu público, quando o assunto é 

música eletrônica. 

  

BÄSH: Drop Art (Vila dos Galpões) 

Já segunda edição da campanha, o nome “Drop Art”, vem da escola Pop Art, que em meados 

da década de 50, foi criado se inspirando em imagens e personalidade da cultura de massas, os 

artistas sempre buscaram ironizar a vida cotidiana materialista e consumista das pessoas. E 

assim como os artistas deste movimento, a Bäsh valoriza sempre ao seu público serem pessoas 

consumistas de informações, relações culturais e artísticas dentro de seus eventos. Sempre 

trazendo novidades dentro da cena eletrônica, buscando fugir de linhas de som e festas, que 

normalmente as culturas de massas do nosso estado, estão acostumados a consumir no seu dia a 

dia. E assim como o primeiro evento iremos abrir um espaço para artistas nacionais para expor 

suas artes um pouco mais alegre, e irônicas sobre personalidades e estereótipos em ascensão 

que temos como cultural em nosso país.   

 

BÄSH: BauHouse (A bolha Rooftop) 
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A terceira e última edição da campanha, foi resolvido, até mesmo pela chegada do nosso verão, 

escolher um espaço mais alegre e nas alturas, sentimentos que a Bäsh quer sempre transparecer 

ao seu público alvo, dessa vez migramos para “A bolha Rooftop”. Um rooftop que tudo a ver 

com nosso público, prezando um conforto, e misturado com o ambiente harmonioso que o local 

proporciona, devido sua altura e suas pinturas nas paredes, com formas geométricas e cores 

sólidas. Remetendo muito o movimento Bauhaus, a partir daí que denominamos o nome do 

nosso último evento, uma festa forrada de muitas cores e formas, e claro muito house music. 

Desta vez, diferente das anteriores, para aproveitarmos ao máximo o local, iremos ter um 

evento de maior público, e maior duração. Dando a oportunidade ao nosso público de 

presenciar um belo pôr do sol, no fim de tarde e começo de nosso evento, e no fim do evento, 

um belo começo de uma manhã de verão nas alturas. E como todos os eventos anteriores, 

proporcionando muita cultura com nossas exposições de artes relacionadas ao tema do evento. 

 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA: 

  

Através de uma pesquisa, pôde-se entender melhor sobre os costumes e hábitos do público alvo. 

Com isso, a estratégia digital será totalmente focada nas redes sociais, sendo elas: Facebook, 

Instagram e YouTube, pois existe uma alta penetração e afinidade. 

 

Segundo pesquisa realizada pelo mídia dados, no último ano, 27% dos acessos a internet foram 

realizados por pessoas de 20 a 29 anos de idade. O que justifica usar como estratégia redes 

sociais. Segundo dados de análise a penetração de usuários na internet durante o ano de 2017 

tem valores bem próximos entre homens e mulheres totalizando 72%, isso mostra que o consumo 

de informação digital está acontecendo com maior frequência com o passar dos anos.  

 

 

Mídia Dados 2018 - Pág 244 

 

 

 



1468 

 

 

Mídia Dados 2018 - Pág 245 

Figura 3: Mídia.  

 

 

 

Um dos principais benefícios da realização de uma estratégia digital é o poder de identificação 

do impacto, engajamento e os melhores formatos das ações, possibilitando a criação de novas 

propriedades aumentando os retornos, segundo informação contida na pág 116 do Mídia Dados 

2018.  

 

 

EXEMPLO DE POST: 

 

 

Figura 4: Post patrocinado do Facebook.  
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AGÊNCIA: 

 

A agência Undergroove foi escolhida para o desenvolvimento da campanha da Bäsh, pois é 

especializada no ramo de festas de música eletrônica. A estrutura da agência é composta por: 

Atendimento, Planejamento, Mídia e Criação.O budget destinado para pagamento do FEE será 

de 20% do total investido em mídia, o que totaliza R$ 2.200,00. 

 

 

  LOGOTIPO DA AGÊNCIA 

 

 

RESULTADOS (ROI):  

 

Eventos - Sem Campanha Receita - Bruta 

1° evento - 31/03/2018 R$11.988,40 

2° evento - 14/07/2018 R$20.808,40 

3° evento - 06/09/2018 6.414,10 

 R$39.210,90 

Eventos - Com Campanha  

Evento Agosto/2019 R$28.252,20 
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Evento Outubro/2019 R$22.565,76 

Evento Dezembro/2019 R$58.157,06 

 R$108.975,02 

 

 

 

 

 

De acordo com:  

Receita Bruta dos eventos com comunicação = R$ 108.975,02  

Receita Bruta dos eventos sem comunicação = R$ 39.210,90 

Receita com comunicação - Receita sem comunicação = R$ 69.764,12 

 

R$ 69.764,12 / R$ 10.100,00 (Mídia)  = 6,907 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA CAMPANHA: 

 

Conforme cálculo do ROI, tem-se como conclusão de que o investimento de R$ 10.100,00 para 

o desenvolvimento da campanha é rentável, pois a cada R$ 1,00 investido em mídia o cliente terá 

como retorno R$ 6,91. 
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Produção Experimental 

 

REPRESENTAÇÕES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO: CAMPANHA OLÍVIO BAR – CELEBRE 

SEU ORGULHO 
 

Aluno(s): Israel Bastos, Jennifer Sales, Matheus Vieira e Paulo Henrique 

E-mail: israelbastos@live.com; jennifer.sls@hotmail.com; mvieira120@gmail.com; 

paulo.reis@hotmail.com  

Orientador: Mirtes de Moraes 

 

 

RESUMO 

 
Com base nos estudos aplicados na disciplina de Identidade e Culturas Contemporâneas, 

ministrada pela professora Mirtes de Moraes, na turma 04K, foi desenvolvida uma campanha 

para o nosso cliente Olívio Bar. A proposta do trabalho era articular a comunicação e identidades 

plurais.  

A peça foi produzida no tempo de 37 segundos. Ela propunha colocar em discussão a diversidade, 

representada na questão de gênero. O conceito de gênero é definido, segundo Alves e Pitanguy 

(1985), como uma construção sociocultural, que atribui a homem e mulher papéis diferentes 

dentro da sociedade e depende dos costumes de cada lugar, da experiência cotidiana das pessoas, 

bem como da maneira como se organiza a vida familiar e política de cada povo. 

A escolha do lugar esteve articulada com a disciplina de Projetos II, que consistia em escolher 

uma empresa, assim como conhecer todos os cenários do macro e microambiente para então, 

encontrar um problema especifico da área de marketing e elaborar um plano estratégico de 

comunicação e marketing para essa empresa.  

O Olívio Bar, é um ambiente que mescla gastronomia e bar. Está localizado na Vila Madalena. 

O bairro é conhecido como um reduto boêmio, a grande parte dos jovens que frequentam a região 

são de classe média alta e brancos. A proposta que o bar trouxe foi trazer um ambiente 

descontraído, com um público diverso, para que essas pessoas possam se sentir à vontade. O bar 

buscou colocar como um de seus objetivos, os grupos considerados como minoria na sociedade, 

vistos como clientes potenciais, uma vez que o Olívio Bar levantou a bandeira da diversidade 

através da comunicação e estratégias de marketing de relacionamento com seus clientes. 

A partir de então, o lema do bar: respeito e inclusão pode ser visto como um lugar onde as pessoas 

se sentem à vontade em relação a construção de gênero estabelecida culturalmente. 

Em sua comunicação nas redes sociais, o local pesquisado sempre busca comemorar datas 

comemorativas e de grande importância nas questões sociais. Uma delas, foi o drink criado para 

o carnaval, utilizando cores e objetos que mostram o seu posicionamento em relação ao LGBT, 

como uma cartela com as cores da bandeira defendida por esse movimento, mascaras, purpurinas 

e um drink personalizado. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: representação; identidade; sociedade; cultural; social. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

mailto:israelbastos@live.com
mailto:jennifer.sls@hotmail.com
mailto:mvieira120@gmail.com
mailto:paulo.reis@hotmail.com
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          Primeiramente, o processo de criação da campanha se deu pelas pesquisas do público, tom 

de comunicação e posicionamento do Olívio Bar. A partir dessas informações, foram realizados 

insights e identificado oportunidades para a comunicação. Após o reconhecimento, o grupo 

correlacionou os dados com os estudos teóricos vistos em Identidade e Culturas Contemporâneas, 

Identidade Cultura na Pós Modernidade de Stuart Hall. Por fim, a gravação do filme ocorreu em 

um dia com os membros do grupo no casting, para posteriormente ser editado e finalizado.  

          A Vila Madalena é um bairro noturno, por essa razão o bar atrai jovens e adultos de todas 

as idades, crenças, raças e classes sociais altas, por conta da localização e do preço do serviço. 

Apesar da exclusão das classes baixas, o público que frequenta o bar é diverso, e segundo as 

pesquisas realizadas na disciplina Projetos II, dominado por mulheres. Com isso, o grupo 

percebeu a oportunidade de representar os diferentes públicos que frequentam o bar e reforçar o 

posicionamento do Olívio Bar em prol da diversidade e contra qualquer tipo de preconceito. No 

Instagram, a comunicação do bar possui uma linguagem jovem, atual, com fotos dos produtos 

com boa qualidade e artes padronizadas. 

          Os bares são sedes de rituais de comemorações, as pessoas possuem o hábito de se reunir 

nesses locais para comemorar conquistas, celebrar aniversários, flertar, conhecer pessoas ou 

juntar os amigos para brindar. Dessa forma, os ambientes são alegres, animados, vibrantes 

barulhentos e festivos. Pensado nisso, o grupo resolveu levar a atmosfera animada dos bares para 

a campanha “Celebre seu Orgulho”, convidando as pessoas a fazer um brinde e celebrar, 

independente da raça, sexo, orientação sexual e estilo de vida. As pesquisas realizadas em 

projetos II ajudaram o grupo a identificar os indivíduos que frequentam o bar, suas 

características, atributos e particularidades, e levar essas informações para a campanha a fim de 

ocasionar identificação com o real público. 

          Para brindar e celebrar o orgulho, foi criado uma bebida especial com ingredientes da casa, 

chantilly e muita cor. Porém, como o objetivo da campanha é comunicar causas e não produtos, 

para não ocorrer interferência na mensagem decidiu-se colocar a bebida e a marca Olívio Bar em 

segundo plano, dando protagonismo para o casting e para o comunicado. O filme de 37s gravado 

em estúdio possui uma identidade visual moderna e jovem, com cores vivas ao fundo, trajes 

despojados e acessórios usados pelo público adulto juvenil como óculos de sol, celular, 

maquiagem e fone de ouvido. No casting, cada pessoa busca mostrar  diversas características 

(físicas ou não), com estilos singulares, enriquecendo a campanha e acarretando na 

representatividade e identificação. As únicas características em comum entre as pessoas do 

casting são a vivacidade, o entusiasmo e a atitude em ser quem realmente são, e expressar sua 

identidade sem insegurança e timidez. 
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          Os textos que aparecem durante o filme são sincronizados com as cenas, pessoas e 

complementam a mensagem da campanha. “Não importa sua raça, sexo, orientação sexual ou 

estilo de vida”, “Celebre seu orgulho, isso importa”. A campanha empodera, derruba 

preconceitos e usa da celebração como instrumento de orgulho. Por fim, a trilha sonora (Fell It 

Still – Portugal. The Man) animada complementa a mensagem energética e viva da campanha. 

    

  Link do comercial: https://www.youtube.com/watch?v=oUqS39hhMUY 
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REVISTA A-WOMAN 
 

Aluno(s): Amanda Adachi Aiumy. Denise Crispim de Sousa. Talita Raimundo Alves. Thainá 

Salomão Cyrino da Rocha. Viviane Alves de França.    

E-mail: amandaadachi@hotmail.com. deniisesousa@hotmail.com. talitaalves_5@hotmail.com. 

thaisalomaocr@gmail.com. vivialvesfranca@gmail.com.  

 

Orientador: Prof. Manoel Nascimento  manoel@mackenzie.br 

 

 

RESUMO 

 
A Internet, especialmente o Youtube, proporcionou o surgimento de novas profissões. 

As digitais influencers usam o seu espaço de fala para dar voz à outras mulheres, as 

empoderando e impulsionando-as a ingressar no mercado de trabalho autônomo e/ou 

entender o seu espaço no mundo. 

Para isso, o nosso produto traz entrevistas com três mulheres digitais influencers que 

abordam o feminismo em diferentes perspectivas. Apresenta-se também as principais 

características e termos do feminismo de forma leve e com linguagem simples, buscando 

disseminar respeito e empatia, além de mostrar a importância da internet para propagar os 

ideais feministas. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo; Empoderamento; Mulher; Web; Violência; Arte.  

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
A Revista A Woman foi diagramada em formato de 21x29 cm no Programa InDesig e 

apresenta 12 páginas. Ela pode ser lida tanto no formato digital, ou impresso. A Revista A-

Woman tem como objetivo principal debater sobre o feminismo e empoderamento feminino 

na Web, afim de evidenciar a violência na rede contra mulheres produtoras de conteúdo que 

abordam tais assuntos. 

Em anexo o exemplar da revista. 

mailto:amandaadachi@hotmail.com
mailto:deniisesousa@hotmail.com
mailto:talitaalves_5@hotmail.com
mailto:thaisalomaocr@gmail.com
mailto:vivialvesfranca@gmail.com
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REVISTA DE LIFESTYLE: CULTURA URBANA INFLUENCIADA PELO MOVIMENTO 

UNDERGROUND 
 

Aluno(s): Mayara Zago Marques    E-mail: Mayara.zago25@gmail.com 

Orientador: Profª. Drª. Isabel Orestes Silveira 

 

 

 

RESUMO 

 
Esse artigo se propõe a apresentar a pesquisa que está sendo desenvolvida para a criação de uma 

revista cujo segmento pode ser entendido como lifestyle. Os resultados finais serão apresentados 

em banca em formato de Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de Jornalista. 

A metodologia é bibliográfica, a fim de que haja uma compreensão sobre os diversos conceitos 

investigados. Para a coleta de dados e informação de editorias, utilizam-se reportagens, matérias 

e artigos de opinião com profissionais atuantes nas áreas de interesse da pesquisadora com 

relevância para o tema. Para a elaboração das pautas são analisadas as tendências do que vem 

acontecendo no cenário urbano, através da observação participante. O cenário urbano 

apresentado está intimamente ligado às influencias do movimento underground, que é 

visualizado através da comunicação visual e da representatividade dos temas na grande mídia. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revista;Cultura Underground; LifeStyle, Espaço urbano. 

 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Introdução 

A cidade de São Paulo é considerada a maior cidade da América Latina e, se destaca pela 

pluralidade de estilos e culturas. As linhas de metrô que a cortam abrigam estações que oferecem 

uma diversidade de espaços prontos para serem explorados. Os bairros se dividem nas zonas 

leste, oeste, norte e sul, com uma infinidade de referências visuais, artísticas e sociais. 

Ao longo de um caminho por entre as ruas da capital, a arquitetura, a disposição de casas 

e os estabelecimentos oferecem uma experiência interessante. Caminhando pelos bairros Jardins, 

Pinheiros e Higienópolis, a sensação de segurança, limpeza e organização chega a assustar se 

comparado com bairros considerados periféricos. Por quê criamos atmosferas para cada público? 

Por quê criamos sensações com a disposição de espaços? A cultura é para todos? 

A cultura se mostra mais presente nesses bairros enfeitados de colarinhos brancos e 

apartamentos por volta de 1 milhão de reais, apesar das iniciativas em bairros e comunidades. A 

cultura tem de ser vista diferente, pois é capaz de motivar, inspirar e agitar mentes em busca de 
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uma razão para realizar seus afazeres.  As histórias são o estopim para a criação de uma cultura 

urbana. As ruas, as pessoas, os projetos são ditos como uma página em branco para àqueles que 

se veem com potencial de criar coisas novas.  

Após a opção pelo curso de jornalismo, o interesse da pesquisadora pelos centros urbanos, 

em especial pelo centro de São Paulo, tornou-se cada vez mais intenso, dada a possibilidade de 

contato com pessoas diversas e o fato de ouvir-lhes as histórias e contextos. Interessa ainda os 

lugares e a descoberta de aspectos noticiosos possíveis de conhecer.  

O TCC nasce da vontade em realizar um produto cujo conteúdo reintere as manifestações 

artísticas e culturais que têm agitado a metrópole e pode ser direcionado para pessoas interessadas 

em projetos capazes de impulsioná-las, buscando pautas que normalmente não tenham 

visibilidade na grande mídia. Pretende-se criar uma nova revista especializada no chamado 

lifestyle, com a intenção de destacar os aspectos que compõe a capital. 

O produto revista tornou-se uma opção por permitir explorar várias editorias, pois é 

possível desenvolvê-la com certa liberdade na linguagem, no formato e diagramação dos textos 

e das imagens. As referências visuais serão inspiradas na cultura underground dos anos 90, 

remetendo ao leitor a uma estética retro, buscando relembrar as colagens feitas pelos 

adolescentes em seus cadernos com recortes de revista.  

Ali (2009) investiga o vínculo que as revistas foram criando com a sociedade ao longo 

dos anos e é baseando-se nesse conceito que a autora alega que as revistas refletem seu tempo:  

Revistas refletem a sociedade do seu tempo - as mudanças políticas, econômicas, 

sociais, os novos comportamentos e as inovações. Não se pode imaginar o 

desenvolvimento dos séculos 19 e 20 sem a participação das publicações 

periódicas- os jornais e as revistas. (ALI, 2009, p 306) 

 

Apesar da mídia online ter muitos acessos, a mídia impressa ainda é significativa e ocupa 

um espaço de preferência no dia a dia das pessoas. 

 

Se a revista encontra-se na interseção entre mídia e sociedade, articulando uma 

dimensão cultural, não se pode negar sua inserção numa cultura específica, que 

remete a sua materialidade. A chamada "cultura do impresso" interfere 

amplamente na conformação da mídia revista. (TAVARES; SCHWAAB, 2013, 

p 33) 

 

“Revistas só existem porque as pessoas têm interesses e querem receber comunicação 

sobre esses interesses” (ALI, 2009, p. 32). Dito de outro modo, há no contexto social dos grandes 

centros, pessoas com variados gostos e dispostas a consumir produtos como revista, que 

contenham conteúdos alternativos.  
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Ao se analisar as revistas de grande circulação pelo Brasil, percebe-se a escassez das 

revistas especializadas como a lifestyle, que procuram entender e esmiuçar de forma clara a 

cultura urbana. Sobre isso, Mendonça (2009) alega que a cultura urbana pode ser a expressão de 

uma sociedade, que se manifesta dentre outros modos, através das artes nas ruas e nos espaços 

públicos, o que possibilita a criação de uma sociabilidade.  

A cultura urbana torna-se significativa para o indivíduo, principalmente pela 

democratização de oportunidades para os que estão inseridos nas atividades práticas que estão 

disponíveis em contextos formais ou espontâneos, os quais favorecem a qualidade de vida dos 

habitantes de determinada região.  

O processo de inserção de um indivíduo na sociedade através da cultura urbana, os seus 

variados hobbies praticados, as tribos e as formas de expressão, tornam-se alvo de interesse da 

pesquisa. Através da análise do fenômeno comportamental das práticas sociais diversas, este 

projeto possui pautas com o intuito de dar voz àqueles que não se sentem parte dos “modismos” 

gerados para as grandes massas e pode-se dizer que estes, se identificam mais, com o chamado 

estilo underground (cultura que foge dos padrões normais e conhecidos pela sociedade), se 

opondo ao mainstream (conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante).   

A pesquisa se justifica, pois, busca valorizar a importância da cidade em seus variados 

contextos que se oferece como um abrigo para as diversas manifestações artísticas, culturais e 

sociais, buscando de forma clara e concisa trazer visibilidade para esse público segmentado, 

através da proposta de uma revista. Torna-se relevante do ponto de vista acadêmico, pois permite 

ao estudante fomentar de forma prática, um diálogo com questões sociais tão caras à área do 

Jornalismo. 

 

 

Justificativa 

O tema nasceu da ideia de fazer um conteúdo abrangente a partir de uma ideia de cultura 

urbana, que hoje, em se pensar em publicações impressas sobre o assunto, é difícil a busca por 

referências em bancas de jornal e livrarias. A proliferação de websites sobre o assunto ou até 

revistas digitais têm estabelecido uma vasta gama de informações no Brasil, hoje, contudo o 

projeto procura trazer o conteúdo a fim de prender ainda mais a atenção do leitor com o design 

e a qualidade jornalística do texto.  

O diferencial será no fato de ser uma revista lifestyle, com foco nas práticas culturais, 

artísticas e sociais do cenário urbano, sem a presença de conteúdos excludentes. A ideia principal 

é a de atrair leitores interessados em histórias e projetos que valham a pena serem lidos e 

conhecidos.  
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Objetivo 

Objetivos gerais:  

O objetivo desta pesquisa será o levantamento de pautas para a elaboração de uma revista, 

relacionada a cultura urbana influenciada pelo movimento underground. 

 

Objetivo especifico:  

Especificamente, a pesquisa intenta elaborar um projeto editorial lifestyle que seja 

atrativa para o público participante ou adepto da cultura urbana. 

 

 

Métodos e técnicas utilizados 

Para atingir aos objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa em 

que as referências bibliográficas se tornam importante fonte de busca e consulta para dar 

suporte ou embasamento da pesquisa teórica.  

 

Os procedimentos metodológicos utilizados serão:  

a) Apuração, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em que delimitou-se o uso de 

materiais publicados em livros, periódicos ou internet, na intenção de investigar 

assuntos de forma para que possa haver a sua divulgação. 

Para realizar o trabalho mapeiam-se os conteúdos; buscam-se em impressos e acervos 

online; estudam-se revistas especializadas de outros países e referências teóricas disponíveis 

sobre os temas. 

b) Elaboração do questionário para pesquisa qualitativa com um público de até 100 

pessoas para entender a expectativa dos leitores a partir da apuração; 

c) Aplicação da pesquisa e coleta de dados, 

d) Ajustes dos temas, em virtude da pesquisa anterior,  

e) Criação do projeto gráfico,  

f) Escrita dos artigos,  

g) Elaboração do projeto gráfico do livro (boneco), com a pré seleção de imagens,  

h) Término do produto: revista.  

i) Ajustes finais e impressão. 

 

Resultados 
O projeto está em andamento, encontrando-se entre os métodos f) e g). Os resultados serão 

apresentados de forma concreta na banca avaliada pelo orientador e pelos profissionais 

convidados.  
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Considerações Finais 

Em fase final, o projeto para realização do número 0 de uma Revista LifeStyle tem obtido 

resultados satisfatórios ao se falar da justificativa inicial para a sua realização. O conteúdo todo 

foi apurado e escrito, estando o produto, portanto, recebendo os ajustes finais de correções 

gramaticais, assim como de sua comunicação visual. 
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REVISTA GIRL POWER 
 

Aluno(s): Beatriz Martins de Oliveira, Emilly Cristina Nascimento  

 E-mail: beatrizoliveira74@hotmail.com ;  

Orientador: Fernando Pereira 

 

RESUMO 

 

Revista experimental elaborada no segundo semestre de jornalismo, na disciplina Editoração e 

Design da notícia lecionada pelo professor Fernando Pereira. A revista Girl Power tem o formato 

e design inspirados em revistas femininas jovens. Todas as matérias utilizadas no trabalho são 

de autoria própria das alunas, bem como boa parte das imagens.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Revista; feminina; empoderamento; jovem.  

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Proposta  

Nossa proposta seria fazer uma revista feminina 

jovem com um conceito parecido com revistas como 

“Capricho” e “Toda Teen”, porém,  que focasse 

nas discussões atuais de feminismo, aceitação 

corporal e empoderamento, tratando de 

temas relacionados a questões relevantes para 

mulheres jovens/adolescentes e 

também em pautas culturais, como críticas de 

filmes e livros que se relacionam com questões 

sociais.  

 

 

 

 

 

mailto:beatrizoliveira74@hotmail.com
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Capa da revista Girl Power com as principais 

matérias. 

 

 

Design 

A escolha dos elementos da revista, desde o 

nome até as cores utilizadas, foram para 

remeter ao universo feminino adolescente/ 

jovem. Usamos bastante desenhos, imagens, 

páginas coloridas, formas geométricas e 

linguagem coloquial para conseguir uma maior aproximação com as leitoras.  
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Matéria sobre transição capilar 
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Apresentação da equipe redatora e descrição da revista 

 

Conteúdo 

Diferente das principais revistas femininas que tem o seu foco em famosos e pessoas da mídia, 

decidimos focar em pessoas comuns. Trouxemos isso, pois acreditamos que a semelhança cria uma 

identificação maior para quem lê.  

Sobre os temas abordados, procuramos falar a respeito de questões pertinentes na vida das mulheres, 

e para isso fizemos entrevistas e trouxemos histórias reais do assunto.  
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Matéria sobre relação abusiva. Foram entrevistadas quatro mulheres que já passaram por esse tipo de 

relacionamento.  
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REVISTA SAVOL 
 

Aluno(s): Gabriel dos Santos               E-mail: Gabriel.santosuj@gmail.com  

Orientador: Prof. Dr. Rafael Fonseca Santos 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Jornalismo Empresarial, na 5ª etapa do curso 

de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tem por objetivo a realização de um 

produto de comunicação para um cliente real. Foi realizado uma revista para veiculação interna 

e externa do Grupo Savol, um grupo de rede de concessionárias de diversas marcas, seguros e 

consórcios. A ideia é que os clientes pudessem conhecer um pouco mais sobre a tradição do 

grupo e também levar informações acerca do ramo automotivo do país. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Revista; Grupo Savol; Jornalismo; Empresarial. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

I. Breve Descrição do Cliente (empresa) 

 

● Nome da empresa e pequeno histórico 

 

Com sede na cidade de Santo André, no ABC Paulista, o Grupo Savol é uma 

empresa  de consórcios, seguros e comercialização de veículos nacionais e importados 

criada há 51 anos. O grupo abrange as marcas Volkswagen, Toyota, Kia, Peugeot e 

Fiat. 

O consórcio é representado pela empresa CONSHOP, 2° empresa de 

consórcios mais antiga do Brasil. Já a corretora de seguros é apoiada pela SISA.  

● Nº de unidades / endereço 

 

O Grupo Savol conta com unidades de diversas marcas do setor automotivo. 

São elas: 

 

Volkswagen 
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UNIDADE CENTRO 

● Av. Artur de Queirós, 701 - Bairro Casa Branca -  Santo André - SP 

UNIDADE PEREIRA BARRETO 

● Praça Eng. Roldão dos Santos Ferreira, 197 - Bairro Paraíso - Santo André – 

SP 

 

Fiat 

UNIDADE SANTO ANDRÉ 

● Av. Artur de Queirós, 727 - Centro – Santo André - SP 

UNIDADE SÃO CAETANO 

● Av. Goiás, 3040 - Bairro Barcelona - São Caetano do Sul - SP 

Kia 

UNIDADE SANTO ANDRÉ 

● Av. Artur de Queirós, 555 - Bairro Casa Branca - Santo André - SP 

UNIDADE SÃO BERNARDO 

● Av. Lucas Nogueira Garcez, 709 - Centro - São Bernardo do Campo - SP 

UNIDADE SÃO PAULO 

● Av. Nazaré, 220 - Bairro Ipiranga - São Paulo - SP 

UNIDADE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

● Av. Dr. Nelson D’avila, 1779 - Vila Sanches - São José dos Campos - SP 

Toyota 

UNIDADE SANTO ANDRÉ 

● Av. Artur de Queirós, 469 - Bairro Casa Branca - Santo André - SP 

UNIDADE SÃO BERNARDO 
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● Av. Senador Vergueiro, 2332 - Bairro Rudge Ramos - São Bernardo do Campo 

- SP 

UNIDADE MAUÁ 

● Av. João Ramalho, 1853 - Vila Noêmia - Mauá – SP 

UNIDADE PRAIA GRANDE 

● Av. Guilhermina, 1021 - Bairro Guilhermina – Praia Grande – SP 

 

Peugeot 

UNIDADE SANTO ANDRÉ 

● Av. Artur de Queirós, 542 - Bairro Casa Branca – Santo André – SP 

 

 

Savol Consórcios 

MATRIZ 

● Praça Engenheiro Roldão dos Santos Ferreira, 167 - Bairro Paraíso – Santo 

André - SP 

MAUÁ PLAZA SHOPPING 

● Av. Governador Mario Covas Junior, 01 - Centro - Mauá - SP 

SUPERMERCADO EXTRA ITAQUERA 

● Rua Pedreira do Roque s/nº Loja: 1377 - Bairro Itaquera - São Paulo - SP 

SUPERMERCADO EXTRA ARICANDUVA 

● Av. Aricanduva nº 5555 Loja: 1309 - Jardim Aricanduva - São Paulo - SP 

SUPERMERCADO EXTRA SÃO CAETANO DO SUL 

● Rua Sen. Vergueiro, 428 Loja: 1315 - Centro - São Caetano do Sul - SP 

FILIAL MOGI DAS CRUZES  
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● Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 723 - Centro - Mogi das Cruzes - 

SP 

Savol Seguros 

MATRIZ 

● Av. Artur de Queirós, 701 - Bairro Casa Branca - Santo André/SP 

- 350 funcionários 

- Número de clientes/ mês: A descorbir (aguardando informação do cliente) 

- Público –alvo: A descorbir (aguardando informação do cliente) 

 

 

 

 

  

II – Projeto Gráfico 

- Layout de textos (tipo e corpo de títulos / subtítulos / olhos / textos / legendas 

/ créditos) 

 

Apesar da tipografia serifada facilitar a leitura de textos mais longos e corridos, 

optamos pela utilização da Mr Eaves Sans que apesar de ser sem serifa é uma tipografia 

simples e leve que possibilita a leitura fácil dos textos sem cansar o leitores ajudando 

a deixar o tema mais leve.  Já os títulos quando não diagramados de acordo com o 

assunto da matéria terão como tipografia básica a MOON. 

Todas as matérias devem iniciar com a capitular. 

 

 Matérias de grande porte 

- Títulos - tamanho 22 

- Subtítulos - tamanho 18 

- Corpo de texto - tamanho 14 

- Olho - tamanho 18 

- Autor - tamanho 10 

- Foto - vertical ou horizontal 

- Legenda - tamanho 10 
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- Justificado 

- Com parágrafo 

 

 Notas/materias de pequeno porte 

- Títulos - tamanho 22 

- Corpo de texto - tamanho 14 

- Autor - tamanho 10 

- Justificado 

- Com parágrafo(caso exista). 

 

 

 

 

- Cores (para textos e fotos) 

- Texto - cinza escuro 4 (#434343) 

- Fotos - formato cmyk e utilização de cores vivas possibilitadas pelo estilo de papel 

 

- Papel (tipo e gramatura) 

- Páginas internas - couchê 115g 

- Capa e contracapa - couchê 170g 

 

- Tiragem 

-1250 revistas 

III – Projeto Editorial 

- Justificativa e objetivos da publicação 

O Grupo Savol é uma empresa tradicional no ramo automotivo. Com cerca de 

350 funcionários, é denominada como empresa de médio porte. Vimos um potencial 

neles, uma vez que é uma empresa grande, que demanda esse tipo de peça jornalística, 

mas não possui.  

 

- Nome da revista e justificativa 

 A revista será intitulada como Grupo Savol, para remeter diretamente à marca 

e assim fazer uma junção de todas as marcas que o grupo possui. 
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- Seções e editorias 

“Sobre o grupo” : Curiosidades sobre o grupo, história, facilidades do site (‘venda seu 

carro’, ‘consórcio’), seguradora, ‘nossas marcas’ e facilidades para o cliente. 

“Sobre as unidades” : Curiosidades sobre o que se passa em cada uma das unidades 

do grupo e o que cada unidade oferece de diferencial para o cliente.  

“Curiosidades sobre direção” : Cuidados com o veículo (conteúdo educativo),  dicas 

de trânsito, variedades de categorias (hatch, sedan, esportivo, SUV, utilitário), 

comparativo entre veículos, dicas de como economizar com o carro, importância da 

revisão. 

“Nossa gente” ou “nossos clientes”: Dois perfis por editoria (ou de funcionário, ou de 

cliente) e falar sobre – dar espaço tanto para o funcionário quanto para o cliente. Intuito 

de aproximação da marca com o cliente e com o funcionário. 

“Conteúdo teen”: Espaço voltado à conscientização no trânsito. 

“Conteúdo kids” : Espaço dedicado a distração de crianças com jogos diversos: caça 

palavras, labirinto, liga pontos, etc. 

 

- Público-alvo da publicação 

Clientes novos e antigos (abrangendo todas as faixas etárias), visitantes das 

concessionárias e possíveis futuros clientes. 

 

- Periodicidade 

Publicação trimestral  
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PRODUÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

REVISTA VIVA BEM 

 
 

Aluno(s):  Daiana Rodrigues Pereira 

E-mail: daianarpereira@hotmail.com  

 

Orientadora: Profa Dra Nancely Huminhick Vieira 

Revisão dos textos: Nancely Huminhick  

Link da revista online: https://issuu.com/daianapublications/docs/revista_pdf_finalizada 

 

 

Resumo 

Atualmente alunos e trabalhadores enfrentam novos desafios para ingressar no mercado de 

trabalho. Devido à concorrência e a quantidade de informação que se deve aprender, é necessária uma 

boa saúde física, social e mental. Esse trio essencial para a vida é difícil de ser encontrado em conjunto. 

Muitas pessoas têm a dificuldade de se manter saudável e por isso recorrem aos médicos e remédios 

em excesso, o que também pode prejudicar.  

Esse Projeto Experimental trata-se de uma revista com sete matérias (no setor da saúde e bem-

estar), cujo objetivo é informar e oferecer alternativas para problemas que muitos leitores possuem na 

vida. A intenção desse trabalho foi demonstrar aos leitores que há outros métodos para se prevenir das 

doenças físicas e mentais. Mostrar que simples ações no dia a dia podem fazer a mudança no bem-estar 

e melhorar a capacidade de produção em estudos e trabalhos. Além disso, a revista conta com 

experiência de pessoas que aderiram a essas áreas para beneficiarem a si mesmas e o próximo.  

O projeto foi confeccionado através do Software Indesign, cuja função é organizar e fazer as 

paginações da revista e o Photoshop, que usei principalmente para o tratamento de fotografias e 

ilustrações. O intuito é publicar o trabalho final no site Issuu, uma rede social que permite pessoas de 

todo o mundo publicar livros e revistas para serem lidos por outros usuários. 

A revista tem como matéria principal uma crítica à situação atual da saúde mental dos alunos 

de Medicina e quais as consequências de não cuidarem desse aspecto nas Universidades. O assunto 

busca chamar a atenção dos leitores e fazer com que reflitam sobre e busquem agir para mudar essa 

realidade. Mudar através da busca de um entendimento sobre o que vem acontecendo e não é chamado 

atenção por parte da mídia; compartilhar a informação e futuramente se possível se mobilizar por uma 

causa maior.  

https://issuu.com/daianapublications/docs/revista_pdf_finalizada
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A matéria principal surgiu a partir dos próprios alunos de Medicina que vêm se mobilizando 

através de redes sociais, como o Facebook, para mostrarem à sociedade o que vem ocorrendo. Como 

estudante de comunicação, acredito que posso ajudá-los com essa matéria, dando destaque ao assunto, 

explicando aos leitores o que deve ser feito diante essas situações e os manter mais confortáveis em ver 

que algo está sendo feito. 

Palavras chave: Saúde mental; crítica; métodos de prevenção; mobilização. 

 

1. Materiais e métodos 

A revista foi produzida com páginas coloridas, imagens ilustrativas, fotos tiradas por mim e desenhos 

a fim de oferecer uma leitura confortável e agradável para os leitores. Por mais que o assunto seja saúde 

e foram escolhidos determinados distúrbios mentais, a pesquisa busca oferecer uma nova visão e 

oferecer ajuda de forma amigável. 

As matérias foram produzidas com base na opinião dos entrevistados. Os quais explicam o assunto 

de forma clara e objetiva ao leitor e que são testemunhas do poder de mudança de cada setor retratado. 

Foram feitas entrevistas com profissionais, especialistas e alunos, além de pesquisas em órgãos oficiais 

para impactar e mostrar ao leitor qual é a realidade atual. 

Na matéria sobre a situação atual dos alunos de Medicina foi escolhido não divulgar as devidas 

Universidades que os alunos estudam por segurança, assim como a professora entrevistada Thais 

Ruegger. 

Propagandas também foram pensadas em conjunto com o conteúdo da revista. Além de dar 

destaque para as matérias e servirem como chamadas para os textos, também tem como função darem 

a oportunidade para quem lê de fazer parte de uma causa e já mudar a vida. Foi escolhido o modelo de 

revista online devido a facilidade de compartilhamento e demonstração.   

2. Resultados  

De acordo com o que foi pesquisado em artigos científicos, dados de órgãos como Ministério da 

Saúde, IBGE e Organização Mundial da Saúde, foi possível ver a grande relevância de abordar esses 

assuntos atualmente. Distúrbios mentais estão passando a ser frequentes dentro da sociedade e a ONU 

busca soluções para diminuir casos de depressão, um dos tópicos apontados nas matérias da revista.  

Especialistas, profissionais da saúde e da educação também percebem essas mudanças através do 

comportamento de outros indivíduos em situações cotidianas. Situações de estresse e ansiedade 
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deixaram de ser meros problemas da rotina. Casos como esses podem gerar distúrbios futuramente. 

Entretanto, ainda não são doenças levadas a sério por parte da sociedade. 

O Ministério da Saúde divulgou dados sobre como ajudar alguém que tem depressão e até mesmo 

como Jornalistas devem abordar o assunto. Segundo eles, é um assunto que deve ser retratado com 

cautela para não ocasionar o efeito contágio. Ou seja, embora seja um tema delicado e necessite de 

formas adequadas para abordá-lo e de ajudar as pessoas, não é divulgado para a população. 

Devido ao impacto de notícias sobre esses problemas de saúde, na maioria das vezes é preferível 

escondê-los por parte da mídia. Essas ações podem ocorrer para evitar certa manifestação e reação da 

população em relação aos distúrbios mentais. Porém, é um assunto sério e que pessoas necessitam ser 

informadas da forma correta. O tema de suicídio, por exemplo, é facilmente encontrado na internet 

através de redes sociais e blogs. O que é errado, pois é necessário cautela para explicar e restrições 

sobre o que falar. O Jornalismo deve abordar mais o tema da forma correta e buscar ajudar a sociedade 

a entender e saber agir em relação aos distúrbios mentais. 

 

3. Conclusão  

Pretendo usar a revista na pesquisa como objeto de divulgação de informações que não são 

abordadas no cotidiano. O assunto saúde foi escolhido devido ao meu gosto por essa área e pela 

vontade de informar os leitores situações que são tão frequentes, mas que ao mesmo tempo são 

desconhecidas e desvalorizadas. 

A revista inicia problematizando a vida profissional. O Síndrome de Burnout foi escolhido para 

informar os leitores que simples sintomas podem significar coisas bem mais sérias do que se imagina. 

Assim como meio de reflexão sobre até que ponto uma pessoa pode chegar ao seu trabalho e profissão. 

Como uma pessoa pode se esgotar emocionalmente e fisicamente. 

Outros problemas foram abordados. O Transtorno de Atenção foi escolhido pelo mesmo motivo da 

Síndrome de Burnout. Ambos possuem sintomas que são facilmente confundíveis. Entretanto, essa 

matéria é voltada para o público infantil. Crianças tem o transtorno e possuem dificuldades de se 

socializar e obter bons rendimentos escolares, o que leva muitas vezes os pais a negligenciarem o 

problema. Além do transtorno, a ‘Atenção’ também foi escolhida para ser retratada em outro contexto. 

Pessoas que não possuem o transtorno e possuem dificuldades de focar em atividades do cotidiano e 

não entendem o porquê de isso acontecer.  

Convivo com pessoas da área de Medicina e sempre notei a quantidade de informações que são 

importantes para o saber da população. Métodos de prevenção e cuidados diários que são úteis para a 
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saúde de cada indivíduo e que apenas grupos fechados sabem. A sociedade necessita saber desses 

métodos também, além de quais profissionais recorrer. Como é o caso dos Reflexoterapeutas e dos 

Coachs informados na revista. Essas são profissões que visam um bem-estar do indivíduo através de 

métodos alternativos e eficientes para diversos ramos da vida, seja social, mental ou física. 

  Devido à quantidade de notícias retratando os suicídios de alunos em diversas Universidades, 

foi escolhida a área da Medicina para abordar o assunto de saúde mental e suicídio. Os alunos de 

Medicina vivem em uma realidade que não é nem imaginada por parte da população. Muitos estudantes 

precisam de ajuda e não é apenas do psiquiatra ou psicólogo. As pessoas que estão em volta também 

possuem a responsabilidade de contribuir para um bem social, e para isso precisam ser informadas 

sobre os fatos. Para isso, entrevistas foram feitas com alunos, professores de Medicina para saber 

exatamente o que vem ocorrendo no ambiente Universitário e mostrar que é real e é necessário ampliar 

a discussão da saúde mental dos estudantes Universitários.  

Além dos alunos de Medicina, o intuito da matéria é oferecer uma reflexão para um contexto 

mais amplo. Alunos de diversos cursos estão passando pela mesma situação e são casos que não devem 

ser ignorados pela mídia e sociedade.  

Junto aos métodos preventivos das profissões de Reflexoterapia e Coaching, o esporte também 

foi usado como mecanismo de prevenção a diversas doenças. Diferentemente do ciclismo de lazer, foi 

escolhido o ciclismo radical. O qual pessoas optam por se aventurar e descobrir mais sobre a natureza. 

Que é um meio de fugir da realidade estressante de muitos e passar a ter mais saúde. O intuito dessa 

matéria é mostrar que há outras maneiras de escapar da rotina, além de usar o alcoolismo e cigarros, 

escolhido como válvula de escape de muitas pessoas. Além de ser uma forma de autorreflexão sobre a 

vida de cada um e conhecer pessoas novas. 

O escotismo foi escolhido por ser um tema conhecido em filmes, mas desconhecido por grande 

parte da população. A matéria busca identificar aspectos do Escotismo que possuem a capacidade de 

mudar uma pessoa. Ao contrário do que se imagina, o Escotismo é uma forma de viver, assim como um 

ciclista aventureiro. O escoteiro aprende a ser uma pessoa melhor através de valores. Além disso, esse 

ramo seria como uma corrente do bem, a qual compartilha coisas boas no dia a dia, independente de 

quem for. Valores que agregam não só a vida pessoal de cada um, mas toda a sociedade, através de 

ações nas escolas, faculdades e no trabalho. 

O objetivo da participação na pesquisa é aprender e ao mesmo tempo usar a minha experiência 

adquirida até o momento para colocar em prática a função de um jornalista. Função de informar e 

buscar um bem maior. 
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PRODUTO/PEÇAS 

 

     

Capa da revista Viva bem.  

   

Propaganda sobre o Escotismo. Páginas 2 e 3. 
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Editoria e Sumário da revista. Páginas 4 e 5. 

 

 

Primeira matéria: Estresse do dia a dia no trabalho. Páginas 6 e 7. 

 

Segunda matéria: Déficit de Atenção. Páginas 8 e 9. 
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Segunda parte da matéria sobre Déficit de Atenção. Páginas 10 e 11. 

 

 

Terceira matéria: Função de um Coach. Páginas 12 e 13. 

 

 Segunda parte da matéria de Coaching. Páginas 14 e 15. 
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Quarta matéria: Reflexoterapeuta. Páginas 16 e 17. 

 

 

 

Início da matéria principal da revista (quinta). Páginas 18 e 19. 

 

Continuação da matéria sobre a saúde mental. Páginas 20 e 21. 
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Fim da matéria sobre a saúde mental. Entrevistas. Páginas 22 e 23.  

 

 

Sexta Matéria: Ciclismo radical. Páginas 24 e 25. 

 

Continuação da sexta matéria: e uma história de superação do  

câncer de mama de Ana Paula. Páginas 26 e 27. 
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Fotografia de Ana Paula e sua paixão pela bike na superação 

do Câncer de mama. Páginas 28 e 29. 

 

 

Sétima matéria: Papel do Escoteiro na sociedade. Páginas 30 e 31. 

 

Considerações finais da revista. Páginas 32 e 33. 
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Contracapa da revista. 
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RUFFLES – ESTUDO DE ESTRATÉGIAS E NEGOCIAÇÕES DE MÍDIA 
 

Aluno(s): Gustavo Cordeiro Borges – 31530265, Paulo Augusto Barcelos Marcondes - 31504388 

E-mail: pab_marcondes@outlook.com, gustavo.cordeiro.borges26@gmail.com  

Orientador: Prof. Ms. Odenir Antonio Trevisani 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Trabalho realizado no curso de Publicidade e Propaganda, tendo como foco traçar os objetivos, 

estratégias e táticas de mídia de uma campanha fictícia para a marca Ruffles, almejando atingir o 

público-alvo que foi definido após a realização de uma análise demográfica, geográfica, psicográfica e 

comportamental do consumidor e do histórico/ portfólio de produtos da empresa, juntamente com uma 

visão geral do mercado atual e sua concorrência. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ruffles; mídia; estratégias; comunicação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para iniciar o estudo de estratégias de mídia, buscamos um pouco mais sobre o histórico de 

nossa empresa, assim como seu posicionamento diante o mercado e o atual portfólio de produtos. 

 

Sobre a Ruffles 

 

A história da batata frita RUFFLES começou quando a The Frito Company, 

tradicional produtora de salgadinhos fundada em 1932, adquiriu os direitos da 

marca de uma pequena empresa americana e lançou no mercado americano 

em 1958 uma batata-frita com características únicas: era ondulada, com uma 

pitada de sal e vendida inicialmente em lata. Em 1965, a marca lançou sua 

primeira grande campanha publicitária com o slogan “R-R-R-RUFFLES HAVE R-

mailto:pab_marcondes@outlook.com
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R-RIDGES”, que estrelada por um bebê chamado Horton se tornou um enorme 

sucesso entre os americanos. Em 1969 a batata frita foi promovida com uma 

nova campanha chamada “It’s RUFFLES or nothing” (“É RUFLES ou Nada”, em 

português). (MUNDO DAS MARCAS, 2016) 

 

 

Já no Brasil, a Ruffles se encontra há mais de 25 anos, trazendo criações inovadoras e variadas 

para os consumidores. Sua característica mais predominante é sua crocância, além de uma atitude 

irreverente, moderna e dinâmica, fazendo com que seu slogan mais recente, “Faça barulho, coma 

Ruffles” descreva tanto o produto quanto seu consumidor, um jovem agitado e inquieto. 

 

Produtos - Batata Ruffles (Pepsico) 

 

● Sabores mais conhecidos – Original com sal, Cebola e salsa, Churrasco. 
 

● Outros sabores (Tempo limitado, descontinuadas) - Ketchup (com ketchup da marca Heinz), 
Molho de Churrasco e Presunto, edições limitadas nos sabores Molho Rosé, Manga & Chilli, 
Pimenta e Mostarda, Costelinha. 

 

 

Campanhas nos últimos 12 meses 

 

● Grana no pacote  
 

● Faça-me um sabor 
 

● Sabor limão, parceria com a Pepsi. 
  

  

Onde pode ser encontrada 

 

Atualmente pode ser encontrada em mais de 20 países em todo o território brasileiro, em 

supermercados, bancas, postos de gasolina, Vending Machines, entre várias outras opções, sendo que 

todas suas campanhas também obtêm cobertura nacional. 
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Concorrentes: 

 

Entre seus concorrentes principais, podemos citar os diversos produtos do grupo Pepsico/ Elma 

Chips (Doritos, Cheetos, Fandangos, Lay’s, Torcida), assim como a Pringles, Yokitos, e Bolachas e 

Biscoitos em geral. 

 

PÚBLICO – ALVO  

 

Definimos nosso público como jovens masculinos adultos nascidos na década de 1990, de classe 

A-B, de todo o território nacional e estudantes do ensino superior e recém-chegados na vida adulta, 

tendo como persona a citada abaixo: 

 

 

Léo: 

● 16 - 24 Anos 

● Joga videogame 

● Sempre conectado 

● Classe A-B 

● Descontraído 

● Millennial 

● Prioriza lanches rápidos 

● Sempre antenado em inovações tecnológicas 

 

Painel Semântico:  
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OBJETIVOS DE MÍDIA 

 

Vemos que devido ao dia-a-dia mais corrido, as pessoas têm a pretensão de comer um lanche 

rápido, e o salgadinho acaba por ser a mistura certa entre uma alimentação prática em um ambiente 

mais descontraído e jovem, que optam por manter esse hábito de alimentação como um meio de se 

socializar.  

 

Para isso optamos por alcançar 75% do público alvo, ou seja, jovens do gênero masculino entre 

16 e 24 anos em São Paulo, com uma frequência média de 5 vezes, fazendo com que a Ruffles se 

mantenha na liderança do segmento de salgadinhos e aumentando seu Market Share.  

 

A campanha será por pulsação durante os 6 meses e estaremos utilizando a verba de 20 milhões 

de reais. 

 

ESTRATÉGIAS DE MÍDIA 

 

Meio Básico 

  

Utilizaremos o Mobile (Play Store, App Store, Games), Web (Sites do público alvo e Facebook e 

YouTube - campanha em canais de youtubers influentes). 
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Meio Complementar  

 

Utilizaremos TV Fechada, Aberta e Cinema. 

 

Meio de Apoio 

 

Utilizaremos o OOH no Metrô. 

 

TÁTICAS DE MÍDIA  

 

● Internet (Redes Sociais) – Facebook e YouTube.  

● TV Fechada - Canal Sony, Warner, FOX, TNT, Multishow, Megapix. 

● TV Aberta - Legendários, The Noite, Temperatura Máxima. 

● Cinema - Cinemark. 

● OOH - Relógios de rua e ponto de ônibus. 

● Metrô - Adesivação em Estação e Trem 

 

MÍDIA CRIATIVA 

 

Game interativo em ponto de ônibus 

 

Para nossa mídia criativa, faremos um game interativo em três diferentes abrigos de Ônibus 

espalhados pela Paulista, o jogo funcionará por touchscreen (leve toque) e será necessário 3 players 

jogando simultaneamente. O ganhador do jogo irá cadastrar seu celular e no site da Ruffles ganhará 

brindes exclusivos. 

 

 

CRONOGRAMA DE VEICULAÇÃO 
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PLANILHA DE PROGRAMAÇÃO 
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TEORIA SEMIÓTICA DO JOGO APLICADA NOS RELACIONAMENTOS 
 

Aluno(s): Amanda Cutolo, Amanda Fackri, Ana Lygia Costa, Nathália Sodré  E-mail: 

amanda_cutolo@hotmail.com; amanda.fackri@gmail.com; analygiacosta@hotmail.com; 

nathalia.batistasodre@gmail.com.  

Orientador: Denise Paiero 

 

 

RESUMO 

 
Este projeto embasa a realização de uma peça audiovisual sobre o tema a teoria semiótica do 

jogo aplicada nos relacionamentos. De maneira bem didática, o vídeo explora como se dão os 

jogos nesse pequeno convívio, mostrando, por exemplo, as fronteiras bem demarcadas como o 

tempo e o espaço, a aceitação do blefe, os jogos sagrados, a presença marcante das regras e a 

desobediência delas como um fator que pode vir a estragar o jogo. Para evidenciar que os jogos 

estão presentes em todos os aspectos sociais, optamos por analisar a existência deles no 

relacionamento amoroso através de uma narração de uma partida de futebol por ser algo cotidiano 

e mais ilustrativo ao entendiemento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: teoria do jogo; relacionamentos; futebol 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 
 

A proposta deste trabalho é apresentar, através de uma peça audiovisual, o conceito de jogo inserido 

no âmbito amoroso. Embasado na obra de Roger Caillois, "Os jogos e os homens", a peça contém em 

suas cenas conceitos do estudioso, como definições de tipos de jogos (Agon, Alea, Mimicry e Ilinx). 

Também leva como referência a obra “Homo Ludens” de Johan Huizinga, pioneiro no sentido de estudos 

dos jogos na sociedade contemporânea. 

 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

O objetivo do projeto é mostrar que o ser humano cria uma segunda realidade para praticamente 

tudo, possibilitando um cenário para  surgimento dos jogos. Para ilustrar com clareza a presença 

mailto:amanda_cutolo@hotmail.com
mailto:amanda.fackri@gmail.com
mailto:analygiacosta@hotmail.com
mailto:nathalia.batistasodre@gmail.com
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de elementos de jogo nos relacionamentos amorosos em nossa cultura, optamos por encenar 

estágios de um relacionamento narrados como em uma partida de futebol. O futebol é um esporte 

extremamente popular na cultura brasileira, logo, associar suas regras com conflitos e conquistas 

no âmbito amoroso torna o entendimento da proposta mais claro. 

 

Story Line 

Quando há uma crise no relacionamento é hora de apitar o fim do jogo ou seguir para a prorrogação? 

Um casal de jornalistas tentará a todo custo defender seus lados usando artimanhas do jogo para ver 

quem irá se sair bem.  

 

Sinopse 

Você já imaginou um encontro de namorados sendo narrado em forma de partida de futebol? Parece 

improvável, mas aconteceu. Um casal sentado juntos, aparentemente felizes, está conversando 

enquanto de repente tudo parece não dar mais certo. Uma crise então, começa juntamente a um jogo 

para ver quem se sai melhor. Flertes, troca de olhares, pedidos de desculpas, desentendimentos e 

nervos a flor da pele marcam essa partida truncada com direito a pênaltis e faltas. Mas, algo inesperado 

vai acontecer: depois de tantas brigas e discussões, um pedido de casamento vem por aí. Será que vai 

um deles vai aceitar e fazer o gol decisivo da partida? 

 

Roteiro  

Locutor- Bem amigos da rádio mackenzie, está começando mais uma transmissão. Hoje o jogo é 

decisivo. Classificação ou rebaixamento. E para começar estou aqui com o comentarista japa. Boa tarde 

japa, o que você espera dessa partida? 

Comentarista- Boa tarde, meu caro ronaldo, jogão hoje hein. Bom, acho que se as regras forem 

cumpridas a vitória é certeira. 

Locutor- Certo japa, e aí como estão os dois times? A preparação deles, está tudo certo? 

Comentarista - Os dois times já estão no aquecimento. Lembrando que o time masculino tem 90 

minutos para tentar emplacar de vez uma conquista dramática, meu amigo. 

Locutor- Muito bem. É isso aí. Que começe a partida.rola a bola para vocês ligados aqui com a gente. A 

equipe masculina se aproxima. Dá um beijo no rosto. Há uma troca de olhares.ele está na ofensiva. Puxa 
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a cadeira para ela se sentar, parece que tudo vai indo bem. Mas pela expressão parece que ela não 

gostou. Recusou.  

 comentarista - É isso aí ronaldo, ela disse que poderia fazer isso sem ajuda. 

 locutor- Que bola perdida, meus amigos. É tiro de meta para a equipe feminina. Ela agora está com a 

posse de bola, dá uma jogada de cabelo e então pega na mão dele avançando na grande área, chance 

clara de gol hein. Mas pera, falta grave, falta gravíssima. Pode isso arnaldo? 

Comentarista- A regra é clara. Falta perigosa e bem marcada. De acordo com o regulamento dos 

relacionamentos nunca, um cônjugue deve olhar para outras pessoas na frente. É cartão amarelo aí! 

Locutor- Agora pra se redimir ele tenta fazer um carinho, dá um chocolate, tenta o beijo na bochecha 

mas é jogado pra escanteio. Na trave hein. Fim do primeiro tempo.  

Comentarista- Está sendo uma partida dura e truncada. Se o time masculino não correr atrás do prejuízo 

vai ficar feio pra ele. A maior posse de bola foi da equipe feminina que por enquanto está na vantagem, 

e lidera o placar. 

Locutor- Estamos de volta aqui para começar o segundo tempo, dessa partida emocionante. Tudo certo 

para dar início ao segundo tempo, japa? 

Comentarista- Tudo certo, meu amigo ronaldo, as duas equipes já estão posicionadas. E prontas para o 

ponta pé inicial. 

Locutor- E a equipe feminina, pelo visto já está investindo em um ataque voraz. Ela paquera e joga 

charme para outros, na cara do adversário. Deu “ruim” aí, hein japa? 

Comentarista-  Ele realmente sentiu a pancada. Emocionou. Estou até vendo uma lágrima rolando. Dá 

um replay aí. 

Locutor- Agora a coisa ficou séria. Dez minutos para o fim da partida. O time masculino sentiu a pressão, 

e busca se recompor. Ele avança encima de uma tática arriscada, querendo ir para o tudo ou nada. Indo 

para o “abafa”.  

Comentarista – Parece que vem um pedido de desculpas por aí, hein. O time muda o esquema tático, e 

agora está totalmete no ataque. 

Locutor- E ele vão para o “abafa”, olha lá japa. Ele tira uma carta da manga, se ajoelha. Aí meu deus, 

que bonito! Vai tirando uma aliança, olha lá, olha lá, vem gol por aí. Olha o gol. Olha o gol. Gooool. Está 

lá na rede. 

Comentarista – Golaço, uma virada histórica do time masculino, meu amigo. 
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Locutor- Se bem que nesse campeonato, os dois saíram ganhando. Termina a partida, para vocês que 

estão acompanhando aqui na rádio mackenzie. É isso aí galera, até o próximo jogo. 

 

 
Story board 
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RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido durante o 2º semestre de 2017, como avaliação parcial da 

disciplina Trade Marketing e Marketing no PDV, do curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Para isso, foi realizado um estudo mercadológico 

referente à marca: Calvin Klein, tendo como principal foco a análise do PDV sobre bases do uso 

de ferramentas estratégicas no Trade Marketing. Para viabilidade desse estudo, foi escolhida a 

loja da Calvin Klein do shopping Higienópolis, levando em conta a forma que a empresa aplica 

as estratégias no PDV, visando atrair o consumidor à compra dos produtos e tornando-se uma 

experiência agradável para eles. Após diagnóstico do PDV, ao final do trabalho foram propostas 

melhorias estratégicas de Marketing no PDV e Brand Sense, tendo como base conhecimento 

adquirido na disciplina.  

PALAVRAS-CHAVE: Trade Marketing; Estratégia; Vitrine; Brand Sense 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje as empresas vem se preocupando muito com o ambiente físico da loja e 

querem atrelar uma boa experiência ao cliente. Nesse trabalho será estudado sobre técnicas de 

Brand Sense aplicadas no ponto de venda para que o consumidor se sinta bem e possa fazer boas 

compras. Essas técnicas estarão atreladas desde o ponto da iluminação da loja até as cores das 

roupas, tipo de exposições das roupas, textura das paredes entre outras técnicas que será pontuado 

ao decorrer do trabalho.  

 

A MARCA 

 

A empresa Calvin Klein trabalha com diversos tipos de produtos como, calças jeans, roupa intima 

(feminino/masculino), acessórios (bolsas/sapatos/bonés), perfumes, Blusas (feminina/masculina), 

vestidos. Ao analisar a loja e perceber como tudo é organizado, como as embalagens das roupas, as 

etiquetas das calças, vem impresso sempre como “My Calvin’s”, acreditamos que a experiência é 
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aspiracional, que é a experiência geralmente ligada à projeção do indivíduo perante a sociedade, que 

ao possuir o produto dessa marca ele passa a fazer parte do grupo que possuem uma Calvin Klein. 

 

DIAGNÓSTICO DO PDV 

 

LAYOUT DA LOJA 

 

Layout livre, estilo butique, pois o ambiente é separado por cor (degrade), ambientação temática, 

onde a teoria aplicada é a oponente, pois uso de contrastes cores (branco e preto/claro e escuro) são 

muito utilizadas. Utilizam também textura, elementos visuais (fotografias) e jogo de luz (branca e 

amarelada) e em alguns pontos é aplicada a técnica da luz indireta. A organização da loja é assimétrica. 

 

VITRINISMO ESTRATÉGICO 

 

Primeira vitrine 

Foi aplicada a forma assimétrica e a teoria oponente das cores, onde os contrates na vitrine são 

evidentes, possui dois manequins de cada lado, lado esquerdo masculino, lado direito feminino, 

centralizado entre esses dois elementos, um sofá aparentemente de couro marrom, com peças 

colocadas de forma que pareça que foram jogadas, ao fundo do sofá uma arara de calças jeans que 

impede a visão do interior da loja. 

 

Segunda vitrine 

Vitrine fechada com uma foto de um casal usando jeans gigantesca colorida como plano de fundo, 

com iluminação em dois manequins posicionados a direta, com nome da loja em preto no vidro. 

 

Zona de Transição  

Ao entrar na loja existe um espaço central vazio que é iluminado por seis luzes brancas direcionadas 

para o chão, essa parte da loja está mais iluminada do que o restante. Esse é o momento em que o 

cliente para e observa todos os pontos da loja, pois a visão é aberta e sem obstáculos para a visão. A 

direita está posicionada a ala feminina, a esquerda a ala masculina e a frente está o caixa onde os 
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perfumes estão expostos. As roupas estão expostas nas araras e prateleiras, os acessórios, como boné, 

bolsas e mochilas estão expostos também nas prateleiras, em ambos os lados. 

 

Ala Feminina 

Ao lado direito está posicionada uma arara de calça jeans que é separada por corte e modelo em 

uma sequência de degrade de cores, essa arara é posicionada entre pufes cinza claro, concluímos que 

essa técnica foi utilizada para não dar a sensação de que a arara de calça jeans está solta pela loja, então 

ao posiciona-la entre os pufes delimita a seção da mesma. A arara está bem posicionada, mas com a 

mudança que propomos para a vitrine, essa arara ficaria contra uma parede (a que delimita a vitrine) o 

lado em que a arara ficaria posicionada seria branca, e seria iluminada por luzes brancas, os pufes 

continuariam delimitando sua seção. Ao lado da arara de calça jeans encontra-se outra arara com a 

coleção antiga da loja, essas roupas são separadas por degrade de cinza escuro, jeans, cinza azulado, 

cinza claro, vermelho fechado, vinho e roxo. Acima tem uma prateleira preta com as roupas dobradas 

da arara. Ao lado dessa arara (sequência) está posicionada outra arara com as roupas da coleção nova, 

que estão dispostas igual a arara anterior, com uma prateleira superior e sapatos colocados diretamente 

no chão, em baixo de cada arara. Na sequência uma coluna cinza com textura onde as bolsas foram 

expostas. Um foco de luz amarela foi direcionado para o espelho que está localizado ao lado dessa 

coluna, a luz incide no espelho e reflete com uma intensidade mais fraca, iluminando apenas o final da 

arara que a nova coleção está refletindo também na bolsa que se encontra exposta ao centro da coluna, 

essa iluminação é classificado como luz indireta. 

 

Fundo da Loja 

Ao lado do espelho encontra-se um expositor com ganchos que acompanha a mesma textura da 

parede onde a bolsa está, nele ficam as roupas intimas femininas e o conjunto branco localizado ao 

centro que está sendo iluminado por um foco de luz branca (para destacar as peças brancas, foi decidida 

a luz branca e não amarelada, pois as peças são brancas e uma iluminação amarelada as deixariam com 

aspecto de sujas), com a iluminação diminuída nessa parte da loja, esse conjunto passa a ficar com muito 

destaque. Ao lado dos expositores de roupa intima feminina, fica localizado um box com as roupas 

intimas masculinas, todo iluminado com luzes brancas, formando um contraste de iluminação no setor 

da loja, mostrando assim produtos diferentes aos que seguiam. Concluímos que pelas mulheres 

comprarem mais peças intimas que os homens, quando as mesmas compram essas peças para elas, 

acabam pensando no marido, filhos, pais, ou até mesmo nos namorados e compram para eles também, 
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consequentemente as vendas crescem quando as peças intimas masculinas estão posicionadas próximo 

das femininas. 

 

Mesa preta ao centro da ala feminina 

Entre as araras e os provadores estava localizada uma mesa preta, olhada de cima ela se 

assemelhava com uma mesa pequena retangular comum onde apenas uma bolsa estava colocada ao 

centro, mas ao olhar de lado notava-se divisórias, onde eram distribuídos pares de sapatos, um por 

divisória.  

 

Ala Masculina 

No centro da área masculina está localizada uma bancada e à sua frente um manequim masculino, 

esse é o único manequim dentro da loja, pois os homens tem mais dificuldade de montar look completo, 

então foi exporto um conjunto completo para eles, para auxiliar na combinação das peças, 

convencendo-os de levar todo o look do manequim, encontra-se na bancada todas as opções de cores 

de roupas do manequim, que estão dobradas e organizadas. As araras masculinas seguem o mesmo 

padram feminino, por cores em variações de cinza, preto e vermelho, os acessórios expostos em 

prateleiras acima das araras são mochilas e bonés. 

 

Vestiário Feminino/Masculino 

Localizado ao fundo da loja, do lado oposto as araras com roupas e expositor de bolsas, da ala 

feminina, o vestiário é organizado, todo branco com espelho iluminado por luzes que saiam detrás dele, 

na parede oposta a porta, com um banquinho branco e cabides embutidos.  

 

Caixa 

Bancada preta com a forma quadrada, onde dois vendedores ficam, na parede do fundo embutido 

na parede existe um box branco com profundidade onde os perfumes ficam expostos, os mesmos foram 

colocados um ao lado do outro com uma distância não calculada, estes são iluminados com luz branca, 

direcionadas de cima par abaixo para que de destaque a eles. 

 

SOLUÇÕES EM TRADE MARKETING 
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 Colocar um fundo preto do chão ao teto, para concentrar a visão do consumidor na vitrine, pois 

os elementos visuais das araras com roupas de diferentes tons e tecidos, deixam a visão confusa 

quando olhada com distância. 

 Aplicar um estilo de vitrine assimétrica e oponente, trabalhando sempre com os contrastes. 

Usar os manequins do lado direito, organizados: feminino, masculino, masculino, feminino, 

iluminando os centrais (masculinos), com luz branca, e os das pontas (femininos) com luz 

amarelada. Os manequins femininos serão colocados a frente, e os masculinos ao fundo. 

 Do lado esquerdo da vitrine usar elementos como a mobília (sofá de couro marrom) com peças 

complementares ao dos que foram vestidos nos manequins (mesma família/coleção), colocadas 

de forma que fossem de fácil identificação, mas não muito arrumados, a iluminação nessa parte 

da vitrine seria um pouco mais escura, com pontos focais de luz nas peças distribuídas em cima 

do sofá.  

 Para a segunda vitrine, plano de fundo branco para contrastar com a primeira vitrine, dois 

manequins em cima de degraus para uma projeção maior, colocados lado a lado e iluminados 

com luzes amareladas. 

 Posicionar duas luzes, uma que incida no espelho como já fazem e outra diretamente na bolsa, 

a luz do espelho branca e a da bolsa amarelada. 

 Colocar os sapatos que ficam diretamente no chão em cima de uma plataforma.    

 Manter a iluminação existente, mas as roupas intimas que ficam localizadas na extremidade 

esquerda (divisa da seção masculina), combinar as peças, ou dar sugestão de combinação, para 

sugerir ao cliente peças que são da mesma coleção/família, ou até mesmo peças que combinam 

para casais.  

 Manter localização e organização, mas colocar um ponto focal na bolsa em cima da mesa (uma 

iluminação amarelada), nas divisórias onde os sapatos ficam iluminar seu interior de dentro para 

fora, para dar mais destaque aos sapatos. 

 Iluminar alguns bonés das novas coleções na ala masculina, e a mochila, da mesma maneira que 

iluminaram a bolsa no setor feminino. 

 Uso de contrastes para deixar um ambiente mais agradável, no lugar do banquinho branco 

colocar um pufe preto para dar contraste com as paredes brancas, os cabides embutidos de 

roupa poderiam ser pretos e não prateados para dar contraste com a parede e manter o padrão 

da loja. Na iluminação de dentro do vestiário mais forte, mais clara. 

 Essa área foi a de maior problema em nossa opinião, pois cada foco deveria ser direcionado 

especificadamente para cada um dos perfumes, por conta do espaço entre eles e a intensidade 
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da luz, os focos acabam se difundindo e criando uma única luz branca, não destacando assim 

nenhum perfume. 

 Sugerimos que sejam colocados mais dois boxes, acima do que já existe, com seus tamanhos 

diminuindo gradualmente formando a ideia de triangulo (fechamento) os boxes devem ser 

pretos com divisórias manuais, e luzes brancas e amareladas, sendo mais fácil de arrumar e 

iluminar cada embalagem, dando mais destaques aos perfumes. 

 Os boxes pretos seriam mais eficientes, pois eles não absorveriam a luz do foco, logo a luz de 

cada iria refletir apenas na caixa de cada um dos perfumes, dando destaque singular para cada 

um deles.   

 A ideia é fazer uma pirâmide com os boxes e deixar o perfume tradicional da Calvin Klein na 

ponta dessa pirâmide, com todos os outros dispostos por ordem de importância ou procura em 

relação ao mercado.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BLESSA, R. Merchandising no Ponto de Venda. São Paulo, Ed. Atlas, 2006.  

CÔNSOLI, M; D´ANDREA, R. Trade marketing: estratégias de distribuição e execução de 

vendas. São Paulo: Atlas, 2010 

FERRACIU, J. Promoção de Vendas. São Paulo, Ed. Makron, 2002.  

LINDSTROM, M.. Brand Sense: segredos sensoriais por trás das coisas que compramos. 

São Paulo: Brookman, 2005. 

 

  



1536 

 

RESENHA 
  



1537 

 

A PARTE QUE FALTA - RECURSO PEDAGÓGICO E DIÁLOGO EM SALA DE AULA 
 

Aluno: Matheus da Costa Nunes  E-mail: mathnunes1@hotmail.com 

Orientadora: Profa. Ms. Ana Lúcia de Souza Lopes 
 

INTRODUÇÃO 
 

Um livro de simples ilustrações, pouco texto e muita aventura, já é o suficiente para fazer 

com que os leitores de A Parte Que Falta venham aprender valores importantes e perceber que 

o que nos completa são as pequenas coisas da vida. O norte-americano Shel Silverstein, em sua 

vasta experiência literária, aposta em um livro para crianças, porém, acaba cativando não só os 

pequenos mas também jovens e adultos. 

O recém lançado livro da editora Companhia das Letrinhas, selado pela Companhia das 

Letras, possibilita diferentes interpretações que variam de acordo com a perspectiva de quem lê. 

Este livro é um monumento na literatura, trazendo reflexões, muita das vezes, tratadas de forma 

minuciosa em obras de auto ajuda. Shel apresenta numa perspectiva simples e dialógica uma 

interessante reflexão sobre a busca do sentido da vida em poucas frases e mostra a quem lê que, 

muita das vezes, a parte que nos falta é o nosso desejo de busca por encontrar o outro nos 

caminhos da vida.  

A obra aparece como uma boa opção de leitura para ser analisada e interpretada em sala 

de aula, possibilitando abordar temas como: auto-aceitação, amor próprio, a necessidade de se 

relacionar com um outro e a busca de significado, de “preenchimento” na vida. A Parte Que 

Falta sintetiza em poucas palavras, a busca do ser e o desenrolar de sua história. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O vazio e a falta são assunto universais, afinal, quem nunca se sentiu impotente ou 

incompleto? Tópicos tão rústicos, e, consideravelmente pesados não são, na maioria das vezes, 

temas para um enredo de um livro infantil, porém, de forma sútil e leve, com uma delicadeza 

extrema, A Parte que Falta trata destes assuntos levando o leitor a refletir sobre incompletude e 

a auto-suficiência. 

A personagem principal - um circulo desenhado sem muitos detalhes , em um cenário 

simples e frases curtas – trazem ao leitor a possibilidade de refletir sobre o sentido da vida e a 

busca do humano por esse significado. Esses elementos já são o suficiente para proporcionar uma 

grande aventura aos leitores. 

O livro conta a historia de um ser rolante, muito parecido com o personagem do 

videogame Pac-Man, que está em busca da parte que o complete, que preencha o vazio que ele 
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possui. Em sua jornada, o protagonista passa por uma série de aventuras, conhecendo minhocas 

e borboletas, passando por nevascas e matagais, até encontrar a parte que lhe faltava. 

Toda esta aventura é sintetizada no encontro da “Parte Perfeita” e o “Ser Rolante”, que, com um 

desfecho surpreendente mostra que, as vezes, a parte que nos completa não é a parte perfeita. 

Shel Silverstain trás em seu livro a idéia de que muita das vezes deixamos coisas para trás, 

almejando achar algo ideal, sendo que o que realmente nos completa são os encontros que 

fazemos na vida e que passam despercebidos. 

O livro possibilita interpretações diferentes, e modos diversos de ser analisado, porém, 

com valores imodificáveis, que adequa-se não só para o público infantil, mas também toca o 

público adulto com uma sutileza, pois provoca a reflexão de um tema importante para a reflexão 

contemporânea: a ausência e a busca pelo sentido da existência. 

Com um enredo extraordinário, que possibilita a discussão de assuntos muita das vezes 

não comentados, torna-se ótima oportunidade para ser utilizado como recurso didático-

pedagógico em sala de aula. Assim, podemos dizer que “na problematização, cada passo no 

sentido de aprofundar-se na situação problemática, dado por um dos sujeitos, vai abrindo novos 

caminhos de compreensão do objeto da analise aos demais sujeitos” (FREIRE, 1977, p. 82). Uma 

analise profunda por diferentes pontos de vista, por diferentes realidades, causam ao leitor o que 

Freire denomina “novos caminhos de compreensão do objeto”, ou seja, novas formas de analisar 

um mesmo objeto pela ótica de outras vivencias. 

A Parte que Falta agrega valores e novos olhares sobre um sentimento universal, que no 

decorrer da vida, são essenciais para a formação do eu e seu relacionamento com o outro. Esta 

obra que apresenta uma série de encontros e de acontecimentos que se alteram de acordo com a 

experiencia do leitor, permite a quem entra nesta aventura acompanhar  “O Grande O” em sua 

jornada em busca da felicidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em um mundo onde ser completo é o que nos move, tópicos como: a falta de sentido, ser 

feliz com as pequenos encontros, a relação de alteridades são assuntos importantes e que devem 

ser abordado em sala de aula, afinal, será que somos completos? O que buscamos na vida? O que 

o encontro com o outro tem a ver comigo?  

A leitura permite que adultos, crianças, adolescentes ou idosos possam se apropriar deste 

livro baseado em sua realidade e possam fazer uma experiência a partir de suas vivências. Larrosa 

destaca que “o acontecimento é comum mas a experiência é para cada qual sua, singular e de 

alguma maneira impossível de ser repetida”(2015, p. 32).  
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Assim, um professor, tutor, instrutor ou qualquer outro profissional educacional que 

almeja a reflexão de seus alunos podem utilizar A Parte que Falta como recurso didático em suas 

aulas para discutir sobre temáticas importantes para as relações humanas, em especial, na 

contemporaneidade. A obra apresenta a possibilidade de identificação de desfechos diferentes, 

que dependem única e exclusivamente de quem lê. Nesse sentido, vale salientar “é experiencia 

aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece 

e, ao nos passar, nos forma e nos transforma”(LARROSA, 2015, p.28).  

"rolou pra longe, e por estar completo rolou mais e mais 

rápido, mais rápido do que jamais rolara, tão rápido que 

nem podia mais parar pra conversar com a minhoca 

ou sentir o aroma de uma flor. Rápido demais pra 

que a borboleta pousasse nele." (SILVERSTAIN, 

2018, p.74) 

A obra é simples, a interpretação varia, contudo, a lição que o livro trás é universal e, 

certamente A Parte que Falta é um livro atual e de grande contribuição para o trabalho de 

professores a provocar seus alunos a refletirem sobre “a sua parte que falta”. 
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RESENHA: 

FRANKENSTEIN, OU O PROMETEU MODERNO 
Nome: Juliana de Oliveira Gomes            E-mail: Julianaoliveira210@gmail.com 

Orientador: Cristhiano Motta Aguiar 

1. Introdução 

Nesta resenha é abordado o romance “Frankenstein, ou o Prometeu Moderno”, que foi 

publicado em 1818 anonimamente pela escritora Mary Shelley. Sua autoria foi divulgada apenas 

em edições posteriores, que foram duas: uma delas, lançada em 1823, recebeu importantes 

alterações e acréscimos em seu enredo; anos depois, em 1831, foi lançada a edição que seria 

considerada oficial, novamente revisada e corrigida pela autora. 

O romance aborda a trajetória de Victor Frankenstein, cientista que dá vida a uma criatura 

inanimada. O principal aspecto abordado são os conflitos nos quais ambos se envolvem após 

Victor rejeitar sua criação. Em 24 capítulos conhecemos toda a vida de Frankenstein desde a 

infância, seu desenvolvimento e ascensão como cientista, a trajetória do “monstro” e ainda 

algumas informações sobre a vida do capitão Walton, responsável por registrar todos os relatos 

em cartas que enviava à irmã durante uma expedição. O foco narrativo é sempre em primeira 

pessoa, pois reproduz diretamente as falas de cada personagem.  

2. Desenvolvimento 

O capitão R. Walton viajava em uma expedição para o Norte quando resgatou Victor 

Frankenstein muito debilitado, dentro de um trenó sobre uma placa de gelo. Como sentia que a 

morte estava próxima, decidiu contar a história de sua criação para que Walton colocasse em 

prática a sua vingança. Victor relata sua trajetória desde a infância até o momento presente de 

sua vida, numa narrativa repleta de angústias e perdas muito significativas.  

Ao se tornar um cientista reconhecido na universidade, Victor desenvolve uma obsessão 

que o faz dar vida à uma criatura inanimada que ele construiu após recolher diversos materiais 

humanos e armazená-los em seu laboratório. Quando seu objetivo é alcançado, ele desenvolve 

repulsa pela criatura e a repudia veementemente. Ela espalha medo e provoca a fuga por onde 

passa, e enfurecida por ser injustamente hostilizada, comete atrocidades como forma de 

vingança, provocando a morte de pessoas inocentes ligadas ao seu criador.  

Ao contrário do que se pode pensar, a criatura é extremamente racional e aos poucos 

aprende a ler, a escrever e a expressar-se com muita facilidade, e com essas habilidades se dirige 
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à Frankenstein pedindo para que ele crie uma fêmea que o faça companhia. Victor aceita, 

contrariado, num primeiro momento. Mas depois reflete sobre as possíveis consequências 

daquela nova criação e decide recuar, então a criatura promete causar sofrimento a ele enquanto 

for capaz, para que reconheça seu erro. Depois de uma corrida incansável motivada pelo ódio e 

obsessão pela vingança, Frankenstein adoece e é resgatado por Walton. A criatura promete 

suicidar-se e deixar a humanidade em paz para sempre.  

O título do romance evoca a figura de Prometeu, personagem da mitologia que, ao roubar 

o fogo dos deuses para beneficiar os humanos, foi condenado ao sofrimento eterno de ter seu 

fígado sucessivamente devorado por uma águia durante trinta anos. Essa referência se enquadra 

na ganância de Victor Frankenstein, que, ao tentar reproduzir um poder divino concedendo vida 

à matéria inanimada, inflige um sofrimento interminável para si e para os que estão ao seu redor. 

A verossimilhança da obra frequentemente faz com que o leitor sinta empatia pelos 

personagens principais, porque trata de questões, sobretudo, humanas. Amor, ódio, vingança e a 

nostalgia frequente que acomete Frankenstein ao contemplar as paisagens que percorre nos 

comove em vários momentos. Conseguimos refletir sobre a dicotomia de vida e morte e sobre os 

limites entre motivação e obsessão. Victor Frankenstein, ao rejeitar e odiar a criatura 

imotivadamente, se torna tão repulsivo quanto ela, causando um encadeamento de desastres que 

afeta muitos inocentes. Já os crimes cometidos pela criatura nunca são imotivados, o que indica 

que ela não é simplesmente fadada a fazer o mal. Essa ideia converge com o pensamento de 

Rosseau, filósofo Suíço (também de Genebra) que diz que o homem é naturalmente bom, mas é 

gradativamente corrompido pela sociedade. Pois, a todo sofrimento que foi exposto, o que a 

criatura poderia oferecer além de perversidade? 

Além de abarcar o tema proeminente da tragédia, a obra foi considerada a primeira a 

apresentar o tema da ficção científica, abordando questões que provocam uma reflexão sobre as 

descobertas da ciência e questionamentos sobre a vida e a morte. Após a leitura, é totalmente 

compreensível o número de adaptações feitas às mais diversas mídias. Se trata de um romance 

rico em detalhes, escrito de forma muito bem estruturada e única. Integrante do período histórico 

do Iluminismo e da Revolução Industrial, a obra traz discussões e reflexões que perduram até os 

dias atuais. 

3. Conclusão 

O fato de “Frankenstein, ou o prometeu moderno” se tratar de uma obra clássica de 

duzentos anos, que influenciou várias outras criações, já seria uma grande motivação de leitura. 

Acrescenta-se a isso a riqueza que a obra nos traz, com vocabulário inovador e uma narrativa 
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muito complexa e bem estruturada que pode mudar o conceito que temos sobre romances. Com 

muita certeza, também estimula nossa perspectiva moral, ao abordar valores e fazer 

questionamentos muito pertinentes à nossa vida e aos avanços da ciência.  
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MAD MEN E O USO DE PRODUCT PLACEMENT. 
 

Aluna: Bianca Terciotti                                            E-mail: biancaterciotti470@gmail.com 

Orientador: Prof Dra Fernanda Nardy Bellicieri 

 

Introdução 

 

Mad men é uma série televisiva da produtora AMC, criada por Matthew Weiner. Conta a história 

das agências de publicidade da Madison Avenue em Nova York, do início dos anos 60 até 

meados dos anos 70, centrada na trajetória de Donald Draper. Um famoso e autêntico diretor de 

arte da pequena, mas glamourosa, agência de publicidade, Sterling Cooper. São 7 temporadas 

que contam a história e evolução de cada personagem, assim como as mudanças dos cenários 

político, econômico, tecnológico e social, e como as ambientações podem afetar as decisões de 

um “job” dentro das agências.  

O product placement funciona como um tipo de comunicação híbrida que encerra tentativas 

remuneradas para influenciar audiências com fins comerciais, mas cujo custo é mais barato 

comparativamente a espaços publicitários em televisão, e que pode gerar um efeito de persuasão 

maior que os métodos publicitários tradicionais, caso não seja percebido como uma mensagem 

comercial. (BALASUBRAMANIAN, 1994). Ou seja, produtos e/ou marcas são integrados e 

passam a fazer parte da narrativa audiovisual, podendo influenciar a percepção através da 

presença nos planos cinematográficos e no enredo da história (PÉREZ; RUFI, 2004). O mérito 

deste formato está na sutileza com que o produto é apresentado ao consumidor. O produto ganha 

um caráter mais humanista, mais próximo da natural realidade.   

 

 

Desenvolvimento 

 

O mais interessante da série é como é mostrada a influência das Guerras - Fria e do Vietnã - e 

das revoluções sociais - feminina, direitos civis, revoluções no harlem - dentro das agências. As 

mulheres eram apenas secretárias, não existia mulher na publicidade. Peggy Olson, é uma das 

personagens mais importantes da série, ela é a primeira redatora da Sterling Cooper, a pupila de 

Don Draper. Sua evolução e transformação é incrível. Numa época onde as mulheres 

trabalhavam até se casarem e o machismo reinava. A ascensão negra no mercado de trabalho 

também marcou a época e é fortemente mostrada na série.  

Também é mostrada a evolução das mídias utilizadas e como os clientes exigiam o melhor meio 

de mídia para expor sua marca. No começo é pelo meio impresso em revista e o rádio, passando 

para televisão e depois TV colorida, chegando em eventos. E no final, mostrando o começo do 

computador, e como a sociedade tinha dificuldade em aceitar tecnologia.     

Os products placement na série como a marca cerveja Budweiser, o gin Tanqueray, Smirnoff, 

Canadian Club, Marlboro, Dr. Pepper, os carros Mustang, Cadillac; Além das marcas expostas 

na série, trabalhadas pela agência, como: Kodak, Samsonite, Hotel Hilton, Patio, Hershey’s, 

mailto:biancaterciotti470@gmail.com
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Belle Jolie, Avon, Montauk Airlines, Playtex, Life, Gilette e Lucky Strike, que foi muito 

interessante em especial, pois conta a evolução cultural sobre o fumo. Era normal uma 

propaganda apontando como o cigarro era um tipo de status e não fumar era um empecilho para 

não ser inserido em um grupo social. As mulheres fumavam grávidas e até a filha do Don, Sally 

uma criança de 12 anos, fuma com acompanhamento da mãe. No início da série é a primeira crise 

mostrada. O governo quer acabar com a propaganda de cigarro, pois foi descoberto que não faz 

bem à saúde e pode levar a morte, e mesmo assim, eles mantém o cliente e a conta sobre controle 

por um tempo. Ao analisar outros episódios da série, nota-se que a marca está associada a pessoas 

importantes: os dois únicos personagens que exibem o maço da Lucky Strike são Don Draper e 

seu chefe – e posteriormente sócio – Roger Sterling. Outros personagens, com cargos inferiores, 

exibem outras marcas ao fumar: Salvatore, diretor de arte da agência, e o meio-irmão de Don, 

Adam, são exemplos de usuários da marca Marlboro. Já as personagens Helen Bishop e Betty 

Draper, são fumantes da marca Kent. Até que chega o momento onde a agência é demitida e 

Lucky Strike era a conta carro chefe da empresa. Don Escreve um artigo para o jornal expondo 

ele se sentia mal por fazer anúncios sobre mau tão grande que é o cigarro.   

   

Alguns exemplos de product placement inseridos por serem contas da agência: 

LUCKY STRIKE 
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LIFE 

 

 

HERSHEY’S 
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Belle Jolie 

 

 

 

 

 

HILTON 
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Product placement inserido na história da série: 

 

SMIRNOFF 

 

 

DR. PEPPER 
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CANADIAN CLUB 

 

 

Algumas personagens que influem na série: 

Don Draper é um diretor de arte inteligente e autêntico que guarda um grande segredo de quando 

lutou na guerra da Coréia. Filho de uma prostituta e criado em um bordel pela madrasta, se alistar 

no exército era a opção mais viável para Don fugir da sua vida conturbada, porém, ele não 

imaginou como era difícil sobreviver a guerra. Seu nome real era Dick Whitman, quando seu 

comandante morre, ele toma seu nome para voltar para casa. Sua madrasta e irmão acreditam 

que ele está morto, então ele vive como Don Draper. Sem saber que seu comandante era casado 

se surpreende quando uma mulher aparece questionando o paradeiro de seu marido. Anna, esposa 

de Don, tem problema na perna e conta que o casal não tinha um bom relacionamento. Dick 

começa a tomar conta de Anna e eles viram amigos. Anos após a guerra ele trabalha em uma loja 

de casaco de pêlo e conhece Betty, uma linda modelo e versão de Grace Kelly. Porém, ele 

mantém seu segredo escondido e depois que entra na Sterling Cooper, Don e Betty se casam e 

vivem no estilo de vida americano com uma casa no subúrbio e dois filhos. Na cidade vive uma 

vida glamourosa com seus colegas de trabalho e diversas mulheres. Sempre que há uma 

adversidade no trabalho ou em sua vida pessoal, ele foge. Como se fugisse da realidade. Como 
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se não aceitasse de verdade quem é. Desde a primeira temporada a agência McCann Erickson 

tenta persuadi-lo a trabalhar para eles, mas a agência é muito grande e ele não teria o controle e 

poder que tem em Sterling Cooper. Na sétima temporada, depois de diversas fusões, vendas e 

formação de novas agências, a companhia vai para nas mãos da McCann e, novamente, Don 

foge. Agora em um retiro espiritual ele tem um insight sobre o comercial Coca-Cola, em 1971, 

'Hilltop' com a música "I'd like to buy the world a Coke". A marca era o sonho de trabalho dele. 

 

Peggy Olson, entrou na Sterling Cooper como secretária e virou a primeira mulher redatora na 

agência. Como pupila de Don Draper, a evolução da personagem é incrível. Era normal pegarem 

as secretarias para fazer uma pesquisa de algum produto e foi assim que ela se destacou, com a 

marca de batom Belle Jolie. No meio da pesquisa ela era a única que não experimentou nenhum 

batom, só observou e quando um dos redatores Freddy Rumsen pediu o cesto de lenços usados, 

ela entrega pra ele fala “Here your basket of kisses” e explicou que já haviam pego a cor que ela 

queria e disse que “ninguém quer ser uma das 100 cores em uma caixa” e isso surpreendeu 

Freddy, então, ela escreveu o texto publicitário e foi um sucesso. Foi aí que ganhou sua primeira 

conta. Mesmo sendo competente, com ideias brilhantes, recebia um salário inferior ao dos outros 

redatores. O que a leva a aceitar uma proposta de emprego melhor em uma agência que era 

concorrente direto da Sterling Cooper por ser do mesmo porte, a Cutler Gleason and Chaough (CGC). 

Lá ela vira redatora chefe. Com um estilo de vida diferente do que sua mãe queria, ela cresce e se 

torna o que sonhava ser: uma mulher independente e chefe.  

 

Peter Campbell é um homem de criação rica e com um nome de família poderoso. O segundo 

favorito de seus pais que não aprovaram sua profissão. Metido e arrogante, era o menos favorito 

de seus colegas de trabalho, mas era muito inteligente. 

 

Roger Sterling um dos sócios da agência, herdado do seu pai que abriu com o Bert Cooper. É um 

homem ganancioso que adora viver no glamour e tem um caso com a Joan. Mais pra frente na 

série dá pra ver que eles se importam um com outro, mas não o suficiente para se casarem. Ele 

tem uma esposa e filha, e depois de seu segundo infarto ele se separa e se casa com uma das 

secretarias.  

 

Joan Harris começa como secretária chefe e organizadora da agência, ela cuida te tudo. Desde 

finanças ao recursos humanos. Depois vira sócia da agência, não da melhor forma, mas acontece. 

E depois abre o próprio negócio sozinha. Sua evolução é notável, não no nos negócios como na 

vida pessoal 

 

Bert Cooper co - fundador da Sterling Cooper, é um grande admirador das artes orientais do 

japão e que tem um TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) com pessoas que entrando no seu 

escritório com sapato.  
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Considerações finais 

 

O programa começou a ser exibido na TV americana em julho de 2007, teve seu episódio final 

em maio de 2015, após 7 temporadas. Foi reconhecida e premiada ao longo dos anos. Somente 

de Emmy, o Oscar da televisão, são 9 conquistas e um recorde de 17 nomeações — de um total 

de 32 categorias — em 2012. É uma série “aula” para quem está na área, claro que tem muita 

coisa diferente desde a época, mas algumas estratégias são muito bem colocadas, assim como os 

products placement. É tão bem feito que ajudou as vendas da marca de cigarro, segundo o site 

Ivey Business Review, Mad Men “possa ter impulsionado um aumento de quase 50% nas vendas 

da Lucky Strike (representando mais 10 bilhões de cigarros)”. Por ser uma marca de cigarro, 

talvez não tenha sido algo positivo, já que é um perigo para a saúde, porém, pode ser pego como 

exemplo para algo mais saudável e positivo. 
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O PODER DA AUTORRESPONSABILIDADE 
Autor: Paulo Vieira 

Orientador: Vivian Blaso 

Aluno: Heloisa Cristina Pires Pereira 

E-mail: heloisapires28@gmail.com 

 

O livro O Poder da Autorresponsabilidade, lançado em 25 de janeiro de 2018 pela Editora 

Gente, tem como autor o palestrante e coach Paulo Vieira, fundador de uma das maiores 

instituições de coaching do mundo, a Febracis.  

Na obra, Paulo Vieira discorre em 9 capítulos sobre um tema muito abordado por ele em suas 

palestras e cursos, que é o conceito de autorresponsabilidade, e promete apresentar a 

metodologia das 6 leis para a aplicação desse conceito, fazendo com que o leitor, ao aplicá-las, 

tenha alta performance na vida pessoal e profissional, já que, como afirma o próprio autor, não 

existe alta performance e grandes resultados sem a prática da autorresponsabilidade.  

Segundo Paulo Vieira, a autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar por todos 

os resultados que temos na vida e entender que nós mesmos nos colocamos nas situações em 

que vivemos, seja de forma consciente ou inconsciente. 

Para exemplificar mais didaticamente este conceito, logo nas primeiras páginas, o autor utiliza 

uma metáfora, afirmando que a nossa vida é comparada a navegação de um barco em direção a 

uma ilha. O barco em que nós estamos representa a nossa situação atual, já os nossos objetivos 

na vida são exemplificados pela ilha, que é o destino da viagem. Ao longo do caminho, 

podemos nos surpreender com alguns fatores dos quais não temos controle, como tempestades, 

ventos fortes e correntezas, mas podemos assumir o controle deste barco diante dessas 

circunstâncias para que a navegação seja concluída com sucesso e o barco chegue ao destino 

final. 

Ao utilizar esta metáfora, Paulo Vieira deixa claro que, assim como o capitão de um navio, se 

quisermos conquistar nossos objetivos devemos assumir a responsabilidade sobre a nossa vida 

e o controle do barco, arranjando soluções diante das circunstâncias externas e utilizando 

recursos para superá-los, como por exemplo, o ajuste das velas, a mudança de rota ou a remada 

em uma situação de emergência. 
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Para que seja possível colocar este conceito em prática, o primeiro passo descrito no livro é 

cultivar a autoconsciência, ou seja, colocar em prática o ato de refletir sobre nossas ações 

diárias e os resultados que obtemos. Basicamente, de acordo com o autor, devemos entender 

que a diferença entre os resultados que obtemos e os resultados que gostaríamos de obter, está 

nas coisas que fazemos no dia a dia e nas coisas que deveríamos fazer para conquistarmos os 

resultados desejados. 

Além deste primeiro passo essencial, há 6 leis da autorresponsabilidade que devemos colocar 

em prática, que são a lei número 1, que afirma que devemos nos calar ao invés de criticar, a lei 

número 2, que afirma que devemos sempre buscar soluções para os nossos problemas ao invés 

de buscarmos culpados para os nossos resultados, a lei número 3, que afirma que devemos criar 

oportunidades para que não sejamos mais vítimas da vida e possamos ser vencedores, e a lei 

número 4, que diz que devemos aprender com os nossos erros ao invés de buscar justificativas 

para amenizá-los, a lei número 5, que diz que devemos dar sugestões ao invés de reclamar e, 

por fim, a lei número 6, que diz que devemos julgar as atitudes, e não as pessoas.  

Para complementar estes passos, há no livro depoimentos de pessoas que aplicaram a 

autorresponsabilidade em suas vidas e tiveram resultados positivos. Estas são algumas das 

milhares de pessoas que fizeram parte das sessões de coaching e dos treinamentos ministrados 

pelo escritor ao longo dos mais de 20 anos de carreira. 

Após o entendimento sobre o tema e a leitura dos capítulos, é possível afirmar que este livro se 

faz necessário para quem busca o autoconhecimento e deseja ter uma vida com melhor 

performance e realização em todas as áreas.  
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O QUE É LUGAR DE FALA? 
 

Aluno(s): Esther Vieira Oruê E-mail: estherorue20@gmail.com 

Orientadora: Vanessa Aparecida Franco Molina 

Livro: O que é Lugar de Fala? 

Autora: Djamila Ribeiro 

Editora: Letramento, Justificando, 2017. 
 

RESUMO 
 

Esta resenha tem como objetivo apresentar o livro “O que é lugar de fala?” da autora Djamila Ribeiro, 

editora Letramento, lançado no ano de 2017, para quem deseja entender sobre o que é lugar de fala, 

ou seja, um espaço onde o indivíduo tem a liberdade de falar, baseado na sua vivência de opressão. A 

autora faz uma abordagem sobre grupos de mulheres negras e faz um breve histórico didático do 

movimento negro e quem possui esse lugar, o lugar de fala. 

PALAVRAS-CHAVE: lugar de fala, racismo, feminismo negro. 

 

 

O que é Lugar de fala? É o primeiro livro da coleção Feminismos Plurais da Editora Letramento, que tem 

como objetivo ter pequenas coletâneas de livros para contar histórias através de intelectuais 

pertencentes a grupos historicamente marginalizados. 

A autora do livro é Djamila Ribeiro, Mestre em Filosofia Política, Colunista na revista e site 

Carta Capital. Já foi Secretária Adjunta de Direitos Humanos de São Paulo em 2016, palestrou 

na sede da ONU em Nova York em maio e setembro de 2016 e em abril e maio de 2017 palestrou 

em conferências em Harvard e Oxford. Djamila tem uma forte participação em debates em redes 

sociais sempre em temas sobre feminismo negro e racismo e é ainda considerada uma das 

principais referências da intelectualidade negra na atualidade. O seu livro está sendo utilizado 

em muitas universidades e foi um dos mais vendidos nas recentes edições da Bienal do Livro em 

São Paulo e Flip.  

Lugar de Fala, segundo Djamila, é um tema pensado a partir dos debates em redes sociais que 

ganharam força atualmente. A autora entende que existe uma necessidade de as pessoas 

primeiramente saberem o que é Lugar de Fala e saberem qual é a melhor forma de participar 

desses debates, seja nas redes ou em grupos de ativismos, discussões acadêmicas, etc. 

A autora procurou abrir essa discussão de forma didática para todos entenderem e mergulharem 

no verdadeiro e real sentido do Lugar de Fala, com conceitos e informações legítimas sobre o 

assunto.  



1554 

 

Djamila tem como objetivo trazer uma discussão de gênero, raça e classe social para a 

compreensão, a partir disso, do que é Lugar de Fala e qual é a opressão vivenciada por cada 

grupo.  

A sua visão e posicionamento é feito pelo Feminismo Negro que enfatiza a importância de ter 

um recorte no movimento para dar visibilidade à mulher negra, considerada a base da sociedade, 

onde nela, os homens brancos héteros são o topo da pirâmide social.  

O livro é dividido em 4 partes. A primeira “Um pouco de História” fala sobre a história de 

grandes mulheres da luta do movimento Negro como Sojouner Truth, abolicionista afro – 

americana, escritora e ativista dos direitos da mulher e Lelia Gonzalez, historiadora, filósofa, 

antropóloga política fundadora do Movimento Negro Unificado. 

Já a segunda parte é “Mulher Negra: O outro do outro” onde Djamila fala do Feminismo Negro 

e cita diversas mulheres negras e suas experiências com o racismo e o machismo e a produção 

intelectual dessas pensadoras que são: Patrícia Hill Collins, socióloga norte-americana, 

feminista, professora da Universidade de Maryland; Grada Kilomba, artista, teórica e escritora 

do livro Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism; Luiza Bairros, administradora, 

socióloga e Secretária de Política para Igualdade Racial e Sueli Carneiro, fundadora do Instituto 

Geledés de Mulher Negra e considerada uma das principais autoras do feminismo negro no 

Brasil. 

A terceira parte “O que é lugar de fala” Djamila fala sobre a importância de ter uma legitimidade 

no discurso e um conceito enriquecido em debates principalmente quando são em redes, pois, as 

redes geram essa urgência dos debates serem feitos naquele momento. 

O desfecho do livro na sua quarta parte é a conclusão de que “Todo mundo tem lugar de fala”, 

ou seja, se um grupo possui uma determinada experiência de opressão ele possui espaço para 

falar e contar sobre o que ele vivenciou.  

A partir daí se pode refletir e conhecer a realidade que é contada no livro a partir de uma pergunta: 

Quem pode falar? Em discussões de pautas sociais geralmente há um silenciamento sobre quem 

deve falar ou não. Ou seja, se o indivíduo não possui propriedade no assunto, precisa manter-se 

calado. No início de seu livro Djamila cita Lélia Gonzalez, uma mulher que foi muito importante 

para o Movimento Negro no Brasil, Lélia traz a visão sobre a hierarquia de quem pode ou não 

falar em nossa sociedade e faz uma crítica a produção intelectual que é valorizada:  

A pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez nos dá uma perspectiva 

muito interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização 

dos saberes como produto da classificação racial da população. Ou seja, 

reconhecendo a equação: quem possui o privilégio social possui o 

privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado de ciência é 

branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior 
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a explicação epistemológica eurocêntrica conferindo ao pensamento 

moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, 

estruturando-o como dominante e, assim, inviabilizando outras 

experiências de conhecimento. Segundo a autora, o racismo se 

constituiu “como a ciência” da superioridade eurocristã (branca e 

patriarcal). Essa reflexão de Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre 

quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e quais não são 

(RIBEIRO, 2017, p. 24).  

Uma vez que a produção da ciência e o espaço de fala é dominado e reconhecido somente pela 

influência eurocristã que é branca e patriarcal, as demais produções intelectuais e vozes de outros 

grupos que não sejam esses se tornam invisíveis na sociedade. Mas a proposta do livro é justamente 

desmistificar essa predominância trazendo a visibilidade aos grupos que são marginalizados pela 

sociedade. 

O Feminismo Negro defende que a intersecção entre raça e gênero faz com que a mulher negra seja 

colocada no lugar mais vulnerável da sociedade, pois, vivemos em uma sociedade hoje que é 

predominantemente branca e heteronormativa nos espaços de maior privilégio social e por essa razão 

a autora começa uma crítica a essa hierarquização social. 

No capítulo Mulher Negra: O outro do outro, Djamila cita a autora Kilomba, que traz justamente a 

discussão de que a mulher negra não é colocada em nenhuma categoria de análise:  

As mulheres negras foram assim postas em vários discursos que 

deturpam nossa própria realidade: um debate sobre o racismo onde o 

sujeito é homem negro; um discurso de gênero onde o sujeito é a mulher 

branca; e um discurso sobre a classe onde “raça” não tem lugar. Nós 

ocupamos um lugar muito crítico, em teoria.  É por causa dessa falta 

ideológica, argumenta Heidi Safia Mirza (1997) que as mulheres negras 

habitam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da 

“raça” e do gênero, o chamado terceiro espaço. Nós habitamos um tipo 

de vácuo de apagamento e contradição “sustentado pela polarização de 

um mundo de um lado negro e de outro lado de mulheres. Este é, claro, 

um dilema teórico sério em que os conceitos de “raça” e gênero se 

fundem estreitamente em um só. Tais narrativas separativas mantêm a 

invisibilidade das mulheres negras nos debates acadêmicos e políticos 

(KILOMBA, 2012, p. 56.)    

 

O Feminismo Negro é um projeto de sociedade onde ele combate a separação das opressões 

defendendo o cruzamento entre raça, gênero e classe.  

Ao longo do capítulo Mulher Negra: O outro do outro, Djamila cita ainda a autora Luiza Carneiro que 

mostra que “o racismo determina a hierarquia de gênero na nossa sociedade” e por essa razão a luta do 

Feminismo Negro deve ser pela opressão de gênero e raça.  

Portanto, para nós se impõe uma perspectiva feminista na qual o gênero 

seja uma variável teórica, mas como afirma Linda Alcooff e Elizabett 
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Potter, que “não pode ser separada outros eixos de opressão” e que não 

é possível em uma única análise. Se o feminismo deve liberar mulheres, 

deve enfrentar virtualmente todas as formas de opressão.” A partir de 

agora esse ponto de vista, é possível afirmar que o feminismo negro, 

construído no contexto de sociedades multirraciais, pluriculturais e 

racistas – como são as sociedades latino-americanas-, tem como 

principal eixo articulador o racismo e o seu impacto sobre as relações 

de gênero, uma vez que ele determina a própria hierarquia de gênero 

em nossas sociedades (CARNEIRO, 2003, p. 50-51) 

A partir do momento em que o movimento Negro se une para buscar o seu espaço e quebrar a 

centralização do discurso do homem branco, ele quebra esse silêncio causado pela predominância desse 

grupo e começa a ter espaço social e não mais precisa de uma autorização hierárquica para falar com 

base em sua posição. Isso vale também para outros grupos, comenta ainda a autora, que ressalta que o 

Lugar de Fala é a posição social que o indivíduo experencia uma determinada opressão.  

Vale ressaltar que o que a autora reivindica é o Lugar de Fala dos grupos que tiveram esse espaço negado 

historicamente. “Pensar lugar de fala seria romper com o silêncio instituído para quem foi 

subalternizado, um movimento no sentido de romper com a hierarquia...”  (RIBEIRO, 2017, p.90). 

Lugar de fala torna-se então uma proposta de postura ética onde os indivíduos, compreendendo o 

próprio locus (espaço) na sociedade, sabem aquilo que vivenciam e têm a abertura para falar a partir 

disso com conceito, experiência e posicionamento e também respeitando a experiência de outros 

grupos em seu Lugar de Fala.  
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Introdução 

 

O trabalho em questão, consiste em uma análise do documentário de Jennifer Siebel Newsom, 

“The Mask You Live In” de 2015, o qual trata de um assunto ainda presente na sociedade atual, 

abordando o conceito de como os homens são afetados psicologicamente desde crianças, com a 

ideia de moldar sua masculinidade dentro da cultura que são inseridos. Dentro dessa abordagem, 

são retratados diversos aspectos que são prejudiciais a eles, comprometendo sua personalidade, 

âmbito social e até a saúde mental.  

Como material de apoio da pesquisa, foi utilizado um outro documentário “Miss 

Representation”, da mesma diretora, Jennifer Siebel Newsom, de 2011, que  objetiva  retratar 

como a figura das mulheres é representada dentro da sociedade e sua respectiva imagem. A 

maneira com que a mídia influencia nesse comportamento, também é um assunto dissertado ao 

longo da trama, mostrando a forma limitada em que as mulheres se encontram, dentro da própria 

mídia, na política ou até mesmo no mercado de trabalho. Através de depoimentos de mulheres e 

adolescentes, consegue-se captar a realidade e respectivamente, deixar seus espectadores mais 

conscientes e impactados com toda a problemática apresentada dentro do cenário social.   

 

Influência do machismo sob os homens e mulheres na infância 

Na sociedade atual, é comum observar a diferença de funções impostas para os homens e 

para as mulheres. Isso gera uma grande questão quanto a desvalorização do sexo feminino em 

diferentes ambientes, como por exemplo, no profissional e no midiático. Ao analisar o 

documentário “The Mask You Live In”, pode-se compreender como a educação machista e 

dominante para com as mulheres é desenvolvida, há séculos, a partir da infância. 

 

Podendo citar dessas influências, as brincadeiras culturalmente “impostas” à cada sexo e à forma 

como, geralmente, meninos e meninas são educados.  
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Para as meninas, as brincadeiras são normalmente voltadas aos cuidados domésticos e 

familiares, exercendo o afeto e a sensibilidade. E depois de alguns anos, com o amadurecimento, 

tende-se ao envolvimento com a moda e beleza. Dessa forma, as futuras mulheres se familiarizam 

com o que, desde os séculos passados, foi imposto como sua principal responsabilidade, o zelo 

com o lar, família, filhos e consigo mesmas.  

Podendo citar dessas influências, as brincadeiras culturalmente “impostas” à cada sexo e 

à forma como, geralmente, meninos e meninas são educados.  

Para as meninas, as brincadeiras são normalmente voltadas aos cuidados domésticos e 

familiares, exercendo o afeto e a sensibilidade. E depois de alguns anos, com o amadurecimento, 

tende-se ao envolvimento com a moda e beleza. Dessa forma, as futuras mulheres se familiarizam 

com o que, desde os séculos passados, foi imposto como sua principal responsabilidade, o zelo 

com o lar, família, filhos e consigo mesmas.  

Os meninos, por outro lado, têm sua educação e brincadeiras voltadas aos esportes, à ação 

e aventura. E após os anos, quando mais velhos, voltados à competitividade e de certa forma, à 

busca de poder. Muitos os jogos tem seu objetivo central, a conquista de riquezas, bens matérias 

e mulheres, essas sendo tratadas de forma objetificada.  

Mas quais são os resultados de tais processos educativos? Ao dar, por exemplo, uma 

boneca para a menina e um “carrinho” para o menino, a sociedade institui que cada sexo possui 

determinadas funções. A mulher cuida dos seus filhos e da sua casa, enquanto o homem vai em 

busca da riqueza e do poder. 

Levando em consideração aos pontos levantados anteriormente, um fator preocupante, é 

a forma com que ambos os sexos são ensinados em relação a seus respectivos sentimentos. As 

meninas são criadas para serem sensíveis, o que na visão da sociedade, as tornam mais fracas. 

Enquanto que os meninos são direcionados a reprimir o lado emocional, aprendendo que é 

necessário agir com racionalidade e frieza, o que pode inibir a sensibilidade e afeto.  

 

Efeitos do Machismo sob os Homens. 

A pressão do machismo sob os homens começa a se manifestar logo na infância, eles 

passam por uma hierarquia de dominação onde os ‘’durões’’ estão localizados no topo e os 

‘’fracotes’’ estão abaixo, esses por sua vez, são apelidados de meninas ou gays, usando esses 
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adjetivos como forma de ofensa, palavras que são acostumadas a assimilar com fraqueza, dando 

inicio a origem do sexismo e da homofobia.  

Para estar no topo dessa pirâmide, eles entendem que precisam enfrentar e revidar a esse 

problema, muitas vezes optando pela agressão física, tendendo cada vez mais, a se tornarem 

violentos, já aqueles que se recusarem a resolver pelo lado mais agressivo, são intimidados e 

humilhados. Além de toda essa humilhação, eles devem permanecer calados, já que eles tendem 

à esconder seus sentimentos para que a situação não piore, pois a fragilidade é uma característica 

considerada afeminada e negativa dentro do âmbito masculino. 

O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida 

na tensão e contensão permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que 

impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer 

circunstância, sua virilidade. (BOURDIEU, 2010, p. 54). 

 

 Apenas 30% dos meninos que sofrem bullying notificam um adulto e pedem por ajuda, 

enquanto o restante permanece calado, fazendo com que a pressão, tome proporções cada vez 

maiores durante sua vida toda. 

Quando chegam na adolescência, começam a se isolar em relação ao seu círculo de 

amizade e sentem a necessidade de lidar com seus problemas de forma autônoma, como se não 

fosse possível se desabafar com outras pessoas, pois isso em sua visão, pode ser usado contra 

eles de forma negativa, levando em consideração que a expressão, a empatia e os sentimentos, 

são diretamente ligados à mulher, visto que essa correlação é entendida como uma forma de 

insulto. A perda da intimidade nas amizades acaba fazendo com que eles se distanciem de seu 

âmbito social, se sentindo cada vez mais solitários.  

O consumo de drogas e álcool são caminhos encontrados por eles para burlar as regras 

impostas pela sociedade, logo, sentem-se mais livres para poder manifestar seus sentimentos, 

seja para demonstrar carinho por um amigo, ou até para se sentir mais confiante em relação as 

mulheres. Tendem também, a dar início a prática do uso de álcool, em uma idade precoce e assim, 

aos 13 anos de idade um menino considerado dentro dos padrões, já teve sua experiência com 

drogas. Tratam dessas questões para curar a solidão, consomem para suprimir todas as emoções 

que eles não expressam e acabam guardando tudo para si mesmos.   

Devido à toda pressão sofrida e todas as emoções retraídas, o suicídio é a terceira causa 

de morte mais comum para os meninos. Quando se tornam indivíduos com tendências suicidas, 

mostram características diferentes as que são assimiladas à depressão, ao invés de ficarem mais 
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recolhidos e isolados, começam a ficar mais propensos à agressão e mudam sua linguagem, no 

entanto, são atitudes vistas como um desvio de conduta e acabam fazendo com que os sintomas 

de depressão passem despercebidos. Na mesma idade que os meninos começam a evitar as 

relações afetivas com outras pessoas e se esconder atrás da ‘’máscara’’ da masculinidade, a taxa 

de suicídio de meninos supera a das meninas cinco vezes mais, e menos de 50% dos meninos 

com saúde mental abalada buscam ajuda.  

Muitos desses, que estão tentando descobrir o que significa se tornar homem, começam 

a definir uma ideia própria desse sentido, eles necessitam de ajuda, e de alguém que os guie e 

sirva de exemplo em suas vidas, no entanto, acabam se frustrando no período escolar, no qual 

são castigados através de suspensões e expulsão, pois ao invés de obterem ajuda para entender 

de onde vem seus comportamentos inusitados, são constantemente punidos pelo o que 

consideram serem seus líderes. 

Objetificação Feminina 

No sentido literal da palavra, objetificação, é aquilo que anula o emocional e o 

psicológico do ser, retirando sua posição como sujeito, assim como seus desejos e suas vontades 

próprias, podendo ser atribuídos aos desejos de outros sujeitos. O termo foi cunhado nos anos 

70, principalmente para a representação da objetificação feminina, sendo uma das principais 

representações de sua imagem. Percebe-se que o termo está enraizado na sociedade há muito 

tempo.  

A imagem da mulher é reproduzida como algo frágil e não imponente, isso é visto em 

diversos momentos do documentário de Jennifer Siebel Newsom, em de The Mask You Live In 

(2015), o qual, os homens acreditam em uma cultura que desvaloriza tudo que é feminino, Tony 

Porter, educador e ativista, comenta “Se ele ficaria arrasado de ouvir que joga como uma menina, 

o que estamos ensinando a este menino sobre meninas?”, esse é apenas um pequeno reflexo de 

uma imagem que é imposta sobre o público feminino. Dentro da sociedade, essa desvalorização 

da imagem feminina, está por toda parte, seja em conversas de garotos na escola, em um 

comercial de tv, vídeo game, internet e filmes.  

Como diz Caroline Heldman, em sua palestra “The sexy lie” pelo TED, “Para os homens, 

é vendida constantemente essa ideia de que eles são sujeitos sexuais. Ver imagens de mulheres 

objetificadas em todos os lugares, faz com que eles se sintam poderosos.” As conquistas sexuais 

estão associadas a masculinidade, na sociedade em que vivemos, transformando as mulheres em 

apenas objetos sexuais que precisam se adequar aos padrões exigidos pelo homem, que por sua 
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vez, procura por padrões femininos que são mostrados nas mídias se tornando um ciclo útopico 

implantado. 

Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 

porque este princípio cria, organiza, expressa e dirige o desejo - o desejo 

masculino como desejo de posse, como dominação erotizada, e o desejo 

feminino como desejo da dominação masculina, como subordinação 

erotizada, ou mesmo, em última instância, como reconhecimento 

erotizado da dominação.  BOURDIEU, 2010, p. 31) 

Dados mostrados no documentário The Mask You Live in, indicam que 48% dos jovens 

são expostos a pornografia indesejada e 93% é exibidos a pornografia na internet. Essa por sua 

vez, torna- se sua educação sexual, no qual 90% do conteúdo expõe mulheres com o corpo “ideal” 

e submissa das vontades dos homens, o que aumenta a aceitação do mito do estupro, a qual 

transmite a ideia de que as mulheres desejam ser violentadas, sem problema algum.  

Esse tipo de contexto, o qual, ambos os sexos estão expostos, influenciam na maneira de 

pensar dos dois, tanto do lado feminino, quanto do masculino, em uma pesquisa feita pelo IPEA 

(2014), 42,7% das pessoas entrevistas, sendo 74% dos homens e 26% das mulheres, 

concordavam plenamente que mulheres que vestem roupas que possibilitassem uma maior visão 

de seu corpo, merecem ser estupradas. A pesquisa só demonstra um reflexo de tudo aquilo que é 

aprendido na sociedade, através dos filmes, propagandas, etc, mulheres como objeto sexual, em 

que todas as suas ações, roupas, procedimentos estéticos e pensamentos, giram em torno de 

buscar a aceitação do público masculino. 

A sociedade patriarcal, reforça ainda mais essa ideia de que o homem é o líder, o que 

precisa de prazer, e a mulher submissa, a que proporciona o prazer. Por conta disso existe uma 

forte influência em como as próprias mulheres se enxergam.  

[...] cujo dispositivo central é o mercado matrimonial, que estão na base 

de toda a ordem social: as mulheres só podem aí ser vistas como 

objetos, ou melhor, como símbolos cujo sentido se constitui fora delas e 

cuja função é contribuir para a perpetuação ou aumento do capital 

simbólico em poder dos homens (BOURDIEU, 2010, p. 55) 

 

O filme Beleza Americana (1999), de Sam Mendes, pode ser citado como um exemplo 

para representar essa auto-objetificação feminina através do personagem Ângela, que representa 

como as jovens precisam se sentir: desejadas pelos homens e constantemente buscando a 

perfeição de seu corpo. Apesar do ano do filme, esse aspecto ainda está presente em nossa 

sociedade, temos a própria mulher na tentativa de se tornar um objeto sexualmente atrativo para 

os homens, deixando de lado todas suas vontades, tentando ser desejável e atraente para eles.  
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Como consequência disso, a imagem da mulher é reduzida a seus atributos físicos, com 

a sua estereotipação. De acordo com a APA (American Psychological Association) conclui-se 

que a auto-objetificação tornou-se uma epidemia nacional, problemas como depressão, 

distúrbios, transtornos alimentares, e competição com outras mulheres, surgem em decorrer 

dessa falsa imposição masculina. 

Representação das Mulheres na Mídia e nos Meios de Comunicação Atualemente 

 Nas últimas décadas, as mídias e os meios de comunicação em massa tomaram outras 

proporções, levando o alcance dos conteúdos para outros níveis. A maior influenciadora da 

sociedade atual é a mídia online, graças à evolução da tecnologia e ao fácil acesso da grande 

parte dos indivíduos. 

 Conclui-se que, a partir da observação deste fato, a mídia molda a sociedade em todas 

suas formas, incluindo as características de cada individuo. Os meios de comunicação são os 

responsáveis por definirem como homens e mulheres devem agir e quais são suas funções para 

com a sociedade. 

  A partir disso, definições e estereótipos foram estabelecidos forçando as pessoas a se 

tornarem aquilo que não são: para os homens a pressão está em torno de status e poder; enquanto 

para as mulheres, gira ao redor da beleza e do seu corpo. 

 De acordo com a indústria da mídia, o valor da mulher está baseado no seu corpo, por 

conta disso, as mulheres passam seu tempo, buscando adequar sua aparência para aprovação dos 

homens e da sociedade. Portanto, podemos afirmar que a mídia dissemina uma ideia limitada do 

que é ser mulher. 

 Devido a grande influência desses meios de comunicação, os dados sobre as saúdes de 

adolescentes do sexo feminino são alarmantes. Considerando que 53% das garotas de 13 anos se 

sentem infelizes com seus corpos, número que tem seu aumento para 78% aos 17 anos, sendo 

que 65% das garotas têm distúrbios alimentares desenvolvidos na adolescência.  

 A preocupação das mulheres com sua aparência vem se transformando ao longo do 

tempo. Antes, o ideal de beleza era atingido por meio de cosméticos, maquiagens e produtos de 

beleza, hoje, além desses artifícios, as mulheres se submetem as cirurgias plásticas e 

procedimentos estéticos, tentando alcançar a perfeição representada por atrizes e modelos da 

indústria. Porém, a verdade é que esses padrões não são a realidade nem para essas mulheres. As 

imagens que circulam nas mídias são digitalmente alteradas e o ideal de beleza se torna algo 

impossível de ser alcançado. 
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Os padrões impostos por essas mulheres em destaque não são atingíveis e muito menos, 

são realidade, porém, essas imagens aumentam o nível de julgamento dos homens e a 

comparação das mulheres com esse padrão de beleza, causando imensa frustração. 

 A mídia apresenta atrizes “anoréxicas” e modelos extremamente magras o tempo todo, a 

fim de vender esse tipo de corpo como padrão e bonito. Em consequência disso, é visto todos os 

dias o mesmo tipo de corpo em todos os meios, fazendo com que as mulheres pensem que elas 

devam ser assim também. Isso ocorre porque a busca por um corpo idealizado traz lucros 

enormes para a indústria da mídia e seus respectivos anunciantes. 

 Segundo dados do documentário “Miss Representation”, também dirigido por Jennifer 

Siebel Newsom, mulheres americanas gastam muito mais com produtos de beleza do que 

investindo em sua própria educação, o que poderia trazer muito mais benefícios á longo prazo. 

Dessa forma, a falta de investimento em educação e na carreira profissional reduz o poder das 

mulheres, o que pode acarretar na baixa representatividade feminina em altos cargos dentro das 

empresas, por exemplo. 

A partir da citação retirada do documentário “Miss Representation”: “A forma mais 

comum das pessoas abdicarem de seu poder, é pensando que ele não tem nenhum.” de Alice 

Walker, pudemos refletir como a política e os cargos de liderança são vistos como funções de 

anseio masculino devido ao histórico de ter sido homens que assumiram posições de liderança e 

pela mídia que fortalece a imagem do homem, por isso, as mulheres são desencorajadas a buscar 

posições ambiciosas.  

De acordo com dados apresentados, os Estados Unidos tiveram apenas 34 mulheres 

governantes contra mais de 2000 homens. Assim sendo, quando meninas não veem mulheres no 

poder, elas entendem que aquele não é o lugar delas e que elas não podem estar lá. O que 

exemplifica mais um trecho retirado do “Miss Representation”: “Você não pode ser o que você 

não pode ver” – Marian Wright Edelman 

 Em todas as mídias de massas vemos a ampla aceitação da mulher como objeto sexual 

e/ou um objeto de desejo do homem. Mulheres objetificadas e que se auto-objetificam possuem 

baixa autoestima, podendo se tornar depressivas, desenvolver distúrbios alimentares, menos 

ambição, menor capacidade cognitiva e menor desenvolvimento acadêmico. Podemos relacionar 

essa situação, com as mulheres em posição de liderança, que por conta disso, perdem a noção da 

força de sua voz, para conseguir mudar a politica, por exemplo. Condicionando uma geração 
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inteira de mulheres a pensar que a objetificação dessas, é normal, e que elas não terão forças e 

nem voz para concorrer a um cargo de liderança. 

 Podemos identificar também a falta de representação de mulheres no poder no cinema. 

Raramente são as mulheres, protagonistas nos filmes de Hollywood ou programas de TV, quando 

são, aparecem geralmente em gêneros de romance que, no final, giram em torno do homem e do 

relacionamento, limitando as funções das mulheres na sociedade. O que se vê nos cinemas é uma 

repetição contínua de estereótipos. 

Culturalmente, a mulher é educada a ser insegura e dependente dos homens, que por sua 

vez, são ensinados que a obter poder e estar no controle de situações, de empresas, ou até mesmo 

na politica. Mais uma prova de quão grave é a situação social, mostrando a forma errada da 

didática desde criança.  Estes são comportamentos aprendidos ao longo do tempo, desde o início 

de sua educação, ou seja, não é algo predeterminado genético. Ocasionando assim, em uma 

sociedade machista que consegue prejudicar ambos os sexos de forma inconsequente.  

 

Conclusão 

 

Após a análise e o estudo dos documentários citados, pode-se concluir que ambos os sexos são 

afetados por basicamente o mesmo aspecto, o machismo mascarado e enraizado dentro da 

sociedade. São documentários com o intuito de despertar e mostrar criticamente os contrastes 

dentro da mídia, fora dela e em todos os âmbitos existentes. Através da reflexão e de todo o 

embasamento das consequências negativas da cultura machista, consegue provocar no público, 

a ideia de uma tentativa e alteração na educação dos jovens e também na mudança de pequenas 

atitudes que tem  influência nesse comportamento, fazendo com que esses atos um dia se 

propaguem por várias gerações, educando a futura sociedade, excluindo todo esse conceito já 

cravado nas pessoas.  
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The mask you live in. Produção Jennifer Siebel Newsom. Estados Unidos, 2015 

Miss representation. Produção Jennifer Siebel Newsom, Estados Unidos, 2011 
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RESENHA DESCRITIVA DA OBRA  A OBSCENA SENHORA D DE HILDA HILST 
 

Aluno: Giovanna Suleiman das Dores - Email: gigidores@gmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Cristhiano Motta Aguiar  

 

Qual o limite entre o sagrado e o profano? O que separa a vida e a morte? Qual o sentido 

de viver? Hilda Hilst explorou essas questões em sua obra A Obscena Senhora D (2001). A obra 

apresenta diversas facetas de Hillé enquanto ela busca suas respostas. A busca pelo sentido de 

Hillé começa a ser apresentado logo no primeiro parágrafo quando ela explica seu nome: Senhora 

D, D de Derrelição.  

Derrelição Ehud me dizia, Derrelição - pela última vez Hillé, 

Derrelição quer dizer desamparo, abandono, e porque me perguntas a 

cada dia e não reténs, daqui por diante te chamo A Senhora D. (HILST, 

2001, p. 17).  

 

A Obscena Senhora D (2001) é uma narrativa em prosa poética e em primeira pessoa, 

sem marcações de diálogo e nem muitas pontuações; o que é coerente de acordo com os temas 

explorados na narrativa. Hillé, ou a Senhora D, começa a procurar um sentido, algo que preencha 

o seu vazio ou seu desamparo, principalmente de algo que substitua o abandono pela morte e 

preencha o sentido do divino. Assim, Hillé decide procurar algo maior que ela, algo maior que a 

mortalidade e refugia-se em Deus e nos sentidos sublimes da morte para encontrar suas respostas.  

Com sessenta anos, Hillé vai morar no vão da escada, evitando tudo que tem muita vida, 

incluindo seu marido, Ehud, que ainda era vivo quando esta foi morar lá. Ehud morre e Hillé 

continua a conversar com ele. A narração transita por diversos tempos narrativos. Por ora, Hillé 

está conversando com Ehud morto ou com Deus, por ora, recorda-se do passado, outras revive a 

morte de Ehud e de seu pai. O sentido da prosa poética de Hilst está presente na falta de sentido. 

Essa falta de sentido não é um erro, muito menos algo a ser consertado ou criticado, mas, sim, 

algo para ser louvado. A personagem Hillé é uma senhora que aparenta ter uma série de 

problemas mentais advindos das perguntas que ela procura e Hilst retrata isso poeticamente.  

Como pode-se notar abaixo, a confusão textual de Hilst é proposital, tendo em vista que 

sua fluidez é semelhante às suas poesias:  

 

Engolia o corpo de Deus, devo continuar engolia porque acreditava, mas 

nem porisso compreendia, olhava o porco-mundo e pensava: Aquele 

nada tem a ver com isso, Este aqui dentro nada tem a ver com isso, Este, 

O Luminoso, O Vívido, O Nome, engolia fundo, salivosa lambendo e 

pedia: que eu possa compreender, só isso. Só isso, Senhora D? 

Compreender o jogo brinquedo do Menino Louco, pensa um pouco, 

Hillé, pensa no sinistro lazer de uma criança louca, ou pensa em crianças 

brincando com gatinhos, com ratos, com tristes cadelas vadias, ó vinde 

a mim as criancinhas, que sabemos nós de criancinhas? Como pôde dizer 

isso, ele que dizia que muito sabia? (HILST, 2001, p. 18) 
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Para além da fluidez poética que é trançada durante toda a obra, Hilst aborda as temáticas 

complexas da vida que são mais comumente encontradas na poesia em geral. A Obscena Senhora 

D (2001) funciona como um diário (talvez póstumo, dado que Hillé ainda conversava com os 

mortos no qual conta a história de Hillé, durante sua busca pelo sentido da vida, da morte e de 

Deus e durante essa busca perde seu raciocínio lógico.  Os inquéritos da personagem trazem uma 

obscuridade para o texto. Hillé se torna uma figura obscena na sua busca pelo sublime, todos os 

seus vizinhos e seu marido comentam sobre suas obscenidades; seu marido não apoia seu 

posicionamento e tudo aquilo que era sagrado vai se tornando profano. O mundo se transforma 

em um “Porco Mundo”, Hillé se transforma em a “Senhora D” de Derrelição e depois em a 

“Senhora P” de Porca e “Deus” se transforma em o “Menino-Porco”.  

As contradições se fundamentam coerentemente em sua narrativa. Ao final da obra, 

quando Hillé está morrendo, apresenta-se um diálogo que contradiz toda a “loucura” narrativa 

de Hillé durante o enredo:  

 

Hillé era turva, não?  

um susto que adquiriu compreensão. 

que cê disse, menino? 

o que você ouviu: um susto que adquiriu compreensão. isso era Hillé. 

(HILST, 2001, p. 57) 

 

No momento final, Hilst vira o jogo e faz um contradição da imagem que Hillé era louca 

transpassada pelo seu texto inteiro, para, no final, afirmar como “adquirir compreensão”. Hilst 

com essas contradições e exageros figurativos da duplicidade (sagrado/profano; vida/morte; 

sanidade/loucura) ironiza a mente sã e, de forma sutil, apresenta a conclusão que foi a “louca” 

que atingiu a compreensão da vida. Pode-se concluir,  pelas citações e exemplos apresentados, 

que a prosa poética de Hilst em A Obscena Senhora D (2001) reside no âmbito das contradições 

e ironias bem desenvolvidas e que toda “confusão” presente no texto é proposital e com o intuito 

de transmitir um sentido específico. 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

INSTITUTO MOREIRA SALES. Hilda Hilst. Cadernos de Literatura Brasileira, São Paulo, n. 

8, p. 1-127, 1998. 

 

HILST, Hilda. A Obscena Senhora D. São Paulo: Editora Globo, 2001. 

 



1569 

 

MORAES, Eliane Robert. A obscena senhora Hilst. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 12 maio 

2009. 

  



1570 

 

RESENHA DESCRITIVA DO FILME: O CUSTO DA CORAGEM 
 

Aluno(s): Danielle Souza e Raíssa Jorgenfelth E-mail: oliveirasouza.danielle@gmail.com e 

raissa.jorgenfelth@gmail.com 

Orientador: Profª. Drª. Mirtes de Moraes 

 

Introdução 

O longa-metragem “O Custo da Coragem”, de 2003 (Título Original: Veronica Guerin), 

dirigido por Joel Schumacher, retrata a verídica história da jornalista investigativa Veronica 

Guerin (Cate Blanchett) que denuncia no jornal Sunday Independent um complexo esquema de 

tráfico de drogas na cidade de Dublin, capital da Irlanda, onde mora.  

A questão da investigação não demora a aparecer na narrativa, traduzindo a pressa da 

jornalista em mostrar os crimes que afetam o cotidiano de sua cidade. A trama central discute a 

ética profissional do jornalismo e a postura dos jornalistas diante da sociedade, além disso o filme 

é bastante pontual ao retratar os dramas vividos pela personagem de forma a traduzir as 

problemáticas enfrentadas na profissão. Uma delas  são os impasses vividos, como o momento 

quando Veronica se vê ameaçada e recebe uma proposta em dinheiro dos comandantes do tráfico 

de drogas da região para permanecer calada, mas não se corrompe. 

Veronica infelizmente paga com a própria vida por manter sua conduta ética em relação 

a essa denúncia contra a corrupção, o tráfico de drogas e a máfia irlandesa. Neste período, colegas 

de profissão chegaram a duvidar de sua história, sugerindo que os ataques afirmados pela 

jornalista não passavam de ação de marketing para alcançar visibilidade. Mas ela prova suas 

acusações e se torna um grande símbolo na cidade. 

Graças a ela, os gangsters foram verdadeiramente presos e exilados de Dublin e o índice 

de crimes reduziu em 50%. Fato que é evidenciado na trama e mostra a importância dos meios 

de comunicação na denúncia e no combate dos problemas enfrentados pela sociedade. O filme é 

bastante factual e consistente. 

A história de Veronica havia sido retratada anteriormente nos cinemas em “Alto Risco” 

(2000), mas na ocasião os produtores foram obrigados a mudar partes do roteiro original e trocar 

os nomes dos personagens. Lá, Guerin era Sinead Hamilton (Joan Allen). 
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Desenvolvimento 

O longa de 2003 revela divergências enfrentadas durante a luta contra o tráfico de drogas, 

atrelado à corrupção e à máfia irlandesas, sem contar os enfrentamentos pessoais que a 

protagonista também tem de lidar em casa com seu marido e seu filho.  

Em sua busca por respostas, Guerin tenta entrevistar John Gilligan, um dos principais 

traficantes da região e acaba sendo espancada por ele. De acordo com a jornalista, Gilligan ainda 

telefonou para ela no dia seguinte ameaçando sequestrar e estuprar seu filho de seis anos caso 

ela escrevesse alguma coisa sobre ele - um exemplo significativo de como o empenho de Guerin 

minou a liberdade e segurança também de seus próprios familiares.  

A produção conta com uma fotografia sóbria, com cores escuras, voltadas para o 

acinzentado, para retratar o ambiente sem alegria e tenso de investigação. Um dos poucos 

elementos que se destacam é o carro vermelho de Veronica, um clichê do cinema que já sinaliza 

para o espectador desde o começo a morte da protagonista. A obra também está repleta de cenas 

impactantes, como no começo do filme, quando as crianças brincam com seringas usadas no 

consumo de drogas. O diretor tem bastante sucesso em utilizar tais tipos de cenas para causar a 

comoção do espectador, pois consegue provocar a indignação desejada e  contextualizar os 

acontecimentos da cidade, mostrando o quão banal o tráfico havia se tornado até aparecer a 

jornalista disposta a se envolver para resolver o problema. Por essa escolha de abordagem, ele 

não poupa cenas fortes e violentas, como do espancamento de Veronica e de outro personagem. 

Conclusão 

Ainda que Veronica tenha pago com a vida por sua ousadia, sua batalha ganha 

notoriedade, pois sua iniciativa em prol da missão jornalística culminou na mudança da 

legislação antidrogas da Irlanda e também na prisão dos envolvidos no crime organizado. 

Na obra, a protagonista leva até às últimas consequências a máxima jornalística do dever 

social, algo que o diretor Joel Schumacher deixa explícito desde o princípio do filme quando sua 

morte é exibida. 

Um momento emblemático da produção é quando a periodista sofre uma retaliação após 

publicar o artigo “O Monge”, sobre o suspeito de arquitetar o maior assalto da história da Irlanda. 
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Como resposta, ela é alvejada por uma bala na coxa dentro de sua própria casa; Guerin, no 

ententanto, ao sair do hospital, assegura: “os olhos dessa jornalista não serão fechados 

novamente; E nenhuma mão pode me dissuadir de minha batalha pela verdade”.  

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiro prega que o profissional da imprensa não 

pode admitir que a veracidade dos fatos seja suprimida em hipótese nenhuma. No filme, a 

problemática não está no impedimento da verdade, mas sim nos efeitos que ela tem na vida 

pessoal do jornalista. A repórter dispunha do espaço adequado para a veiculação de suas matérias, 

entretanto os fatos lhe custaram a sobrevivência. Isto é, a questão jornalística diz muito mais à 

respeito do ímpeto pessoal em encarar os desafios e as consequências de apuração do que a 

censura em si.  

    A direção de Joel Schumacher consegue, de maneira metafórica, responder à dúvida em 

relação se vale a pena buscar pela verdade. Ele começa pelo fim da narrativa e retornar ao início 

com a pretensão de adensar a morte de Veronica; Schumacher salienta que sua coragem e 

integridade prevalecem até mesmo em relação ao seu óbito.  
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RESENHA DO FILME A PRINCESA E O SAPO 
 

Aluno: Ana Paula Ferreira Leonel               E-mail: anapaulaf.leonel@gmail.com 

Orientador: Profª. Drª. Isabel Orestes Silveira 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Princesa e o Sapo é uma animação da Walt Disney Animation Studios baseada no conto infantil 

O Príncipe Sapo. Lançada em 11 de dezembro de 2009, a animação foi uma tentativa dos estúdios 

Disney de trazer um pouco de representatividade para seu portfólio de princesas, já que Tiana 

foi a primeira princesa negra de suas animações. Além disso, o desenho também aborda questões 

como feminismo e a luta da personagem principal para atingir seus objetivos. 

Portanto, essa resenha tem o objetivo de evidenciar como a representatividade é extremamente 

importante para crianças e como o filme aborda o tema de forma lúdica e leve, mas com muita 

propriedade e conteúdo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

O filme conta a história de Tiana, uma jovem que vive em Nova Orleans e desde pequena 

sonhava em ter seu próprio restaurante e, com o objetivo de concretizar seu sonho, a protagonista 

tinha dois empregos e economizava o máximo possível. Para conseguir enfim alugar o imóvel 

que sempre quis, Tiana aceita trabalhar na festa de sua amiga de infância, Charlotte Labouff, 

filha de um dos homens mais ricos da cidade e que estava interessada em conquistar o príncipe 

Naveen, recém-chegado em Nova Orleans. 

Um incidente faz com que Tiana precise usar um dos vestidos de Charlotte e nesse momento surge um 

sapo no quarto da mesma, alegando ser o príncipe e pede um beijo a Tiana para que o feitiço seja quebrado, 

prometendo que lhe daria a quantia necessária para ela pagar o aluguel mas, diferente o conto original, a 

protagonista beija o príncipe e também se transforma em sapo, dando início a trama.  
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Figura1: Princesa e o Sapo. Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1413664-

7086,00.html Acesso em: 24/08/18 

 

Durante o filme, Tiana e Naveen fazem amigos no pântano – Louis, o jacaré e Ray, o 

vagalume – que os ajudam a encontrar Mama Odie, que seria a única com o poder de quebrar o 

feitiço e transformá-los de volta em humanos.  

No trajeto até ela, o grupo se depara com várias aventuras e obstáculos, onde podemos 

ver como a protagonista se porta: diferente de Naveen, Tiana nunca teve tudo ao seu alcance e 

desde criança aprendeu com seus pais o valor do trabalho e como devemos lutar por nossos 

sonhos de maneira justa; sempre proativa, ela assume facilmente o papel de líder do grupo e 

sempre procura tomar as decisões mais responsáveis.  

 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1413664-7086,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL1413664-7086,00.html
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Figura2: Princesa e o Sapo. Disponível em: http://aimhigherafrica.com/learn-some-business-

lessons-from-some-of-disneys-favourites/ Acesso: 24/08/18 

 

Além disso, diferente das protagonistas convencionais de filmes de princesa, Tiana não 

esperava por um príncipe encantado que se apaixonaria por ela e resolveria todos os seus 

problemas; prova disso é quando o príncipe Naveen chega em Nova Orleans, pois ao contrário 

de Charlotte e a maioria das moças da cidade, Tiana não teve nenhum interesse nele e muito 

menos quis conquistá-lo.  

Por ser a primeira princesa negra em 75 anos, ela carrega um peso ainda maior quando o 

assunto é representatividade. Até então a Disney contava apenas com Mulan, Pocahontas e 

Jasmine como princesas de etnias diferentes e, para uma criança, poder se identificar com uma 

figura como uma princesa é muito importante para seu desenvolvimento e afirmação da sua 

identidade. Ter personagens negros que fogem do padrão que a sociedade pinta é importante 

também para crianças de todas as etnias, pois ao verem essas figuras em evidência na mídia de 

forma não marginalizada, faz com que as chances de elas reproduzirem um discurso de ódio 

diminua drasticamente.  

Especialistas afirmam que a falta de representação para crianças nos meios de 

comunicação é o principal fator para as brincadeiras se tornarem agressões raciais. Ildete Batista, 

professora do Distrito Federal, desenvolve um trabalho contra o racismo em escola e contou 

numa entrevista que antes do projeto ser iniciado, uma de suas alunas não gostava de seu cabelo 

crespo e se desenhava loira com olhos azuis e que, após alguns meses graças ao projeto, passou 

a se desenhar com o cabelo enrolado e a pele escura. 

 

http://aimhigherafrica.com/learn-some-business-lessons-from-some-of-disneys-favourites/
http://aimhigherafrica.com/learn-some-business-lessons-from-some-of-disneys-favourites/
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Figura3: Princesa e o Sapo. Disponível em: https://www.pinterest.ca/pin/514747432386028519/ 

Acesso: 24/08/18 

 

No decorrer do filme também conhecemos mais sobre o passado dos outros personagens, 

incluindo o príncipe; novamente quebrando padrões dos contos de fada, Naveen não é o típico 

príncipe com um cavalo branco que salva a mocinha em apuros: ele vem de uma família rica e 

nunca precisou batalhar por nada, não se importava com a monarquia e sempre viveu rodeado de 

luxo e uma vida boêmia, não levando nada a sério até descobrir que sua família está falindo e, 

para conseguir manter sua cheia de luxos, precisa se casar com alguma princesa ou alguma 

mulher de posses.  

Entretanto, ao conhecer Tiana mais afundo é possível ver que o príncipe não concorda 

mais com o jeito que pensva e agir como aprende com a personagem principal a importância de 

lutar pelo o que acredita e pelos seus sonhos. Prova disso é no momento que Naveen desiste de 

seu plano de se casar com Charlotte por dinheiro por ter se apaixonado por Tiana, dizendo 

também que vai trabalhar para ajudar ela a conseguir realizar seu sonho. 

Também conhecemos a história de Louis, o jacaré do pântano que é apaixonado por jazz 

e sonha em poder tocar com os humanos e Ray, o vagalume apaixonado por Evangeline, que o 

mesmo acredita ser um vagalume também, mas na verdade é uma estrela.   

https://www.pinterest.ca/pin/514747432386028519/
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Figura4: Princesa e o Sapo. Disponível em: https://www.elo7.com.br/painel-1x0-5-a-princesa-e-

o-sapo/dp/B609E3 Acesso: 24/08/18 

 

Quando finalmente chegam a casa de Mama Odie e pedem ajuda a mesma, a feiticeira 

diz que para que para a magia seja quebrada, Naveen precisa beijar Charlotte até a meia noite do 

carnaval, que é o tempo do reinado de seu pai na festa. Ao encontrarem Charlotte no final do 

filme, Naveen explica a situação para a mesma e promete se casar com ela se Tiana receber todo 

o dinheiro que precisa para o restaurante mas Tiana o impede, se declarando e dizendo que seu 

sonho não seria completo sem ele. Charlotte diz que beija Naveen sem querer nada em troca pela 

amiga, mas o feitiço não é quebrado. 

Mesmo assim, Tiana e Naveen decidem ficar juntos e se casam numa cerimônia no 

pântano, onde após se beijarem, eles se tornam humanos novamente provando que Mama Odie 

estava certa, era preciso conhecer melhor o que você quer e saber o que você precisa; Ou seja, 

Naveen acreditava que queria se casar com Charlotte por causa de seu dinheiro quando na 

verdade ele precisava aprender a ser humilde e não se importar com luxos e aparências, assim 

como Tiana.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elo7.com.br/painel-1x0-5-a-princesa-e-o-sapo/dp/B609E3
https://www.elo7.com.br/painel-1x0-5-a-princesa-e-o-sapo/dp/B609E3
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Figura5: Princesa e o Sapo. Disponível em: http://www.mouseonthemind.com/tianas-

place/tiana/ 

 

O filme encerra com Tiana em seu restaurante recém inaugurado e todos os personagens 

cantando e dançando ao som de jazz – incluindo Louis, que é um dos integrantes da banda que 

toca no salão junto com Naveen – mostrando que a protagonista conseguiu realizar seu sonho 

após muita perseverança e encontrou o amor onde menos esperava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

http://www.mouseonthemind.com/tianas-place/tiana/
http://www.mouseonthemind.com/tianas-place/tiana/
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Depois de A Princesa e o Sapo, a Disney comprou os direitos da franquia Star Wars e 

escolheu um ator negro para fazer parte do novo trio protagonista, sendo o primeiro protagonista 

negro da mesma. Além disso, também produziram em 2016 a animação Moana, onde a principal 

também negra, quebra o estereótipo de princesa, desde sua roupa até seus traços mais fortes e 

cabelo enrolado. E, por fim, mais recentemente em 2018 a Disney lançou o filme Pantera Negra, 

o primeiro super herói negro da Marvel nos cinemas; o filme também mostra elementos da 

cultura africana e suas tradições, adaptando as mesmas para o mundo moderno da ficção. 

O protagonismo dos negros nos meios de comunicação e em campanhas publicitárias é 

quase nulo e, quando tem, são papéis de pouco destaque e que retratam um clichê do que 

acreditavam ser o papel do negro na sociedade antigamente: sempre em cargos subalternos ou 

marginalizados. Com isso dito, ter figuras em destaque na mídia que representem as pessoas 

negras da maneira correta é muito importante para todos, principalmente para crianças, fazendo 

com que cresçam com um pensamento consciente e descontruído dos preconceitos anteriores. 

Atualmente a causa vem ganhando cada vez mais espaço na mídia: segundo uma pesquisa 

realizada pela Heads Propaganda, em 2017, 21% das mulheres em propagandas eram negras; 

Apesar de ser um valor baixo, é imensamente maior do que se comparado com 2015, que era de 

apenas 1%.  

Prova disso são as campanhas publicitárias atuais, onde vemos mais modelos negros. As 

marcas de beleza também estão investindo mais em produtos para atenderem esse público com 

os cabelos crespos e cacheados, como a Seda, por exemplo, que a pouco tempo lançou uma linha 

de produtos com a influenciadora Rayza Nicácio, conhecida por ter cabelo cacheado e transmitir 

mensagens de empoderamento para seus seguidores, trazendo mais visibilidade a causa.  

Em suma, a publicidade e os meios de comunicação tem um longo caminho até 

conseguirem trazer a representatividade para um lugar comum e, filmes como A Princesa e o 

Sapo são grandes exemplos positivos de como sua influência é positiva na sociedade, 

incentivando os meios a criarem mais conteúdos semelhantes e quebrarem essa barreira do 

preconceito na sociedade e nas crianças, principalmente. 
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UMA CRÍTICA DE 2001: UMA ODISSEIA NO ESPAÇO 
 

 

Aluno(s): Paula Reinaux de Sá 

E-mail: Paula.sa.reinaux@gmail.com 

Orientador: Eduardo Zafaneli 
 

 

 O filme 2001: Uma Odisséia no Espaço é uma inspiração para muitos outros filmes no 

cinema em muitos aspectos: visual, artístico, filosófico e cinematográfico. Para muitos críticos, 

é considerado um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, e sua fama não é 

à toa. Numa época em que não havia computadores para fazer efeitos visuais, os diretores tinham 

que suar a camisa fazendo efeitos ópticos com muitos truques. Muitas vezes, muitas pessoas que 

assistem não têm coragem de dizer que não gostam, não entendem ou acham tudo chato e lento 

demais. Mas você não está sozinho, também achei difícil compreender o filme, e precisei de 

tempo e esforço para conseguir entender o conteúdo. 2001 não é um filme para ser entendido 

pela primeira vez. O filme não foi feito para responder perguntas, mas para criá-las. Sem dúvida, 

este filme não procura agradar ao público, mas sim expressar uma ideia de forma nunca vista no 

cinema. 
 

Vou analisar algumas das cenas que acredito serem importantes para entender o que o autor 

estava tentando comunicar. A primeira coisa que vemos no filme é um belo alinhamento do Sol, da Lua 

e da Terra. Esse alinhamento dos planetas se repete muitas vezes quando o monólito aparece. O Sol 

tem um destaque especial ao longo do filme, pois simboliza a ideia de nascer ou nascer de novo. A 

primeira parte do filme é The Down of Man. O ser humano nada mais é do que um macaco vulnerável. 

Depois disso, há uma briga entre dois grupos pela água. Um dos grupos vence e o grupo perdedor se 

refugia em um buraco para passar a noite. Ao amanhecer, eles veem um monólito preto bem na frente 

deles, e o grupo se reúne para admirá-lo. Você pode ver a imagem do alinhamento do monólito com o 

Sol e a Lua novamente. 

Em uma das cenas mais notáveis do cinema, o macaco descobre, em um lampejo de consciência 

claramente associado ao monólito, o poder da ferramenta, ou, neste caso, o osso. Ele usa a ferramenta 

para matar. Primeiro para alimentar e depois para possuir os recursos naturais. Ao usar o osso como 

uma ferramenta para matar, vemos o macaco sentir a consciência do poder e a força que, combinada 

com a intimidação, caracterizam o macho alfa até hoje. Existe o protótipo do ser humano. O que nos 

leva ao maior recorte na história do cinema, onde a história avança milhões de anos em 1 segundo com 

a câmera indo do osso girando do céu para um navio flutuando no espaço, resumindo brilhantemente 

a história da humanidade. 
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Descobrimos que um objeto foi deliberadamente enterrado na lua há 4 milhões de anos, por 

quem nunca saberemos. É o monólito negro, o mesmo que apareceu aos macacos na pré-história. Em 

outra cena brilhante, Floyd toca o monolito com a mesma admiração que seu ancestral. O que interfere 

nos comunicadores dos astronautas, causando um zumbido intermitente. Há também o mesmo 

alinhamento da pré-história, agora com a meia lua, desta vez representada pela Terra, mais próxima do 

Sol. Depois disso, vemos a nave espacial Discovery 1, em direção a Júpiter, em busca do destino do sinal 

de rádio. Vemos o astronauta correndo em círculos, no que parece uma versão gigante e futurista de 

uma roda de ratos. Na verdade, os humanos no navio são meros passageiros, ou você poderia dizer 

prisioneiros, porque quem controla tudo é realmente o computador HAL 9000. 

Para mim foi estranho perceber que o computador HAL demonstrou no filme mais emoções do 

que a própria tripulação. Enquanto os astronautas são apáticos na maior parte do tempo, HAL traz em 

seu discurso monótono um certo orgulho de ser infalível, e medo e ansiedade em ser desligado. A 

princípio, pensei que fosse um problema de atuação, mas depois percebi que poderia ser uma crítica ao 

aprisionamento do homem às condições impostas pelas máquinas e à perda das emoções da 

humanidade como resultado. 

Durante a viagem, o HAL informa uma falha na unidade de comunicação. Ao verificar a falha, 

verifica-se que a unidade estava funcionando bem, o que significa que o computador aparentemente 

está falhando. Os membros da tripulação decidem desativar HAL, mas se protegem (e, em sua lógica, 

protegem a missão) HAL mata a maioria da tripulação. No entanto, o astronauta Dave consegue desligá-

lo. 

Após a virada de HAL, David deixa o Discovery em uma cápsula e embarca em uma jornada 

intergaláctica. Esta é a parte louca do filme, interpretações aqui são altamente subjetivas, e se você me 

disser que é um experimento americano com hipnose em massa, eu acredito. Era cheio de cores e 

formas subjetivas, e a trilha sonora para mim naquele momento era irritante. Eu só queria desligar o 

som. Mesmo que eu estivesse cercado pela música, não pude deixar de notar a coisa mais interessante 

sobre as imagens surreais. Eles me lembraram de uma criação de vida no útero, porque depois de toda 

essa jornada, Dave se vê como outro, uma pessoa mais velha, e após o encontro com o monólito, David 

se torna um feto. Quando estava velho, Dave vê o monólito e faz um gesto de tocá-lo, lembrando-me 

da pintura "A Criação de Adão", que Michelangelo fez no teto da Capela Sistina. A câmera se aproxima 

do monólito, como se tivéssemos sido transportados do local para a escuridão do espaço, de onde o 

feto contemplava o planeta Terra de cima, com um olhar perturbador. 

Durante o filme, não há muita conversa. O som predominante é a trilha sonora. 2001 - Uma 

Odisséia no Espaço é puro cinema, a imagem falando no lugar das palavras e o significado delas sendo 

absorvidas por cada espectador de uma maneira única. Não foi o meu filme favorito, mas posso 
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certamente apreciar o trabalho e ver todo o conteúdo e o trabalho exigente que tiveram para criá-lo. 

2001 é uma obra de arte, um filme obrigatório para quem se interessa pelo cinema, é inegavelmente 

um clássico da ficção científica, ainda mais se considerado todo o conjunto do trabalho. Ele aborda o 

início da humanidade, seu desenvolvimento, suas vontades, a chegada ao espaço e o contato com seres 

além do nosso entendimento, quer sejam criados por nós ou não. 

Eu recomendo que as pessoas vejam este filme, mas não como entretenimento, como uma 

ferramenta de aprendizado que lhe dá a oportunidade de pensar e analisar as emoções, pensamentos 

e até mesmo a importância e ameaça da tecnologia em nossas vidas hoje em dia. 2001 não se limita a 

falar sobre o espaço. Pelo contrário, isso parece ser apenas uma desculpa para discutir a humanidade. 
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VÍDEO 
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3 HOMENS INTEIROS 
 

Aluno(s): Gabriel Yuji, Marcella Postigo, Matheus Marchette, Arthur Barone  

E-mail: Gabriel.yuji@hotmail.com 

Orientador: Fernanda Bellicieri 

 

 

 

RESUMO 

 
O vídeo é um episódio piloto de websérie (3 Homens Inteiros) com conteúdo patrocinado da 

marca Habib’s. A história é sobre três amigos que vivem na mesma casa, no centro da cidade de 

São Paulo e compartilham entre si as experiências e pensamentos do cotidiano, além de 

construírem diversas histórias juntos. Os atores principais são Matheus, Gabriel Yuji e Arthur, 

ambos são jovens que estudam e trabalham, possuem uma vida cheia de atividades e diversão.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Amigos; Piadas; Conversas. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

Proposta do filme 

 

Mostrar as conversas, relações, conclusões de problemas e situações de três jovens que moram 

na mesma casa, de um modo engraçado e divertido. 

 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

 

A criação dos 3 Homens Inteiros veio de ideias transformadas, verbalizadas e propostas. Nos 

baseamos nas duas séries de comédia Friends e Two and a Half Men. A proposta foi inserir um 

produto no roteiro como um merchandising, para a divulgação da marca. Então escolhemos a 

marca Habibs com a esfiha sendo o produto que colaríamos na produção. Conversamos sobre 

personalidades e acontecimentos do dia a dia de jovens para construímos um roteiro baseados 

em histórias já vividas por eles e suas personalidades. 

 

mailto:Gabriel.yuji@hotmail.com
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Story Line 

 

Dois personagens discutem a relação amorosa de um deles, decidem jogar vídeo game para 

descontrair até o outro personagem chegar e revezar o controle. Como consequência de perder a 

partida, ele é encarregado de fazer um pedido de esfihas. Durante a refeição, eles fazem uma 

competição entre si onde cada um faz uma piada e quem rir primeiro lava a louça.  

 

Sinopse 

 

Ao chegar em casa, Matheus demonstra descontentamento emocional e Arthur o questiona sobre 

seus problemas recentes. Os dois discutem sobre a situação e decidem jogar vídeo game para 

descontrair. Um tempo depois, Gabriel chega na casa, fica impressionado com o resultado da 

partida de Fifa e pede para jogar no lugar do Matheus e perde por um resultado pior. Durante 

uma refeição, eles decidem competir quem ri primeiro de piadas contadas por eles mesmos. 

 

Roteiro  

Abertura 

 

CENA 1: CASA DOS TRÊS PERSONAGENS – SALA - INT./DIA 

Na sala, sentado no sofá, Arthur está assistindo televisão. A porta se abre e Matheus chega da 

rua. Ao entrar, Matheus tranca a porta e, em seguida, joga a mochila no sofá, acertando Arthur. 

                                                            Arthur (sarcástico) 

Sério?! 

                                               Matheus (sarcástico) 

      Foi mal cara! 

 

Matheus senta no sofá ao lado de Arthur. 

 

Arthur 

Que foi que você está com essa cara de bunda de novo? 

Matheus (irritado) 

Ah, nada não velho! Tretei com a Marcella de novo! 
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Arthur 

Mas você tá ligado que é sua culpa né?  

Sempre que vocês estão juntos, estão brigando.  

Você tem que ser o alfa da situação. Você tem que fazer ela se sentir segura! 

Matheus 

Ah, mas você fala como se manjasse alguma coisa de relacionamento.  

Nunca vi você mais de 3 horas com uma mulher. 

Arthur 

Bom... Isso não é verdade e isso não vem ao caso. 

Vamos fazer um exercício.  

Eu vou ser você e você vai ser a Marcella 

Matheus (desconfiado) 

Que?! Não! 

Arthur 

Vem cá, na moral! 

 

Arthur puxa Matheus para mais perto no sofá e coloca o braço ao redor do ombro de Matheus. 

Arthur 

Vem cá, vamos lá mano, relaxa! 

Matheus 

Eu tô relaxado. É que é estranho, só isso! 

Arthur 

Vem cá no colinho do pai! 

Arthur fala enquanto coloca a cabeça de Matheus em seu ombro e faz um leve carinho. 

Matheus 

É, realmente! Eu me sinto seguro. 

Arthur 

É claro, você tá com ser ursão! 

 

Arthur faz carinho na cabeça de Matheus. 

 

Arthur 

Agora olha pra mim! 

Matheus levanta a cabeça e olha para Arthur. 
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Arthur 

A gente se ama, a gente tá muito bem juntos. 

Matheus (apaixonado) 

Você tem olhos lindos, igual você! 

Matheus fala enquanto coloca a mão no queixo de Arthur e faz uma caricia. 

Arthur (apaixonado) 

Ah, obrigado pitiuquinha!  

Matheus (envergonhado) 

Ah! Um apelido, que fofo! 

Arthur 

Às vezes eu tenho medo de perder você! 

Matheus  

Eu quero ser tudo para você. 

Arthur coloca a mão no rosto de Matheus, acaricia e vai passando a mão até a barriga do amigo. 

Matheus (assustado)  

Não, chega! Chega, já deu! 

Matheus levanta rápido do sofá. 

Arthur 

Vai cara, pô! Você tem que ser o alfa da situação. 

Arthur fala abrindo os braços e fazendo uma expressão de indignado. 

 

-Transição 

 

CENA 2 CASA DOS TRÊS AMIGOS- SALA INT./FINAL DA TARDE  

Mais tarde, ainda na sala, Matheus e Arthur aparecem concentrados jogando vídeo game. A 

porta se abre e Gabriel entra na casa. 

 

 

 

Gabriel (animado) 

Queridas! Cheguei! 

Gabriel fala enquanto fecha a porta e logo depois anda até a parte de trás do sofá. 

Matheus (decepcionado) 

                Nossa, outro gol mano! 
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Matheus e Arthur se encostam no sofá. 

Arthur 

Nossa, tio, de novo! Nem no Fifa você é o alfa, pelo amor de Deus! 

Gabriel 

Quatro a um, nossa Matheus você é muito ruim!  

(Risadas) 

Gabriel anda até o sofá para sentar no lugar de Matheus. 

Arthur 

Senta aí! 

Gabriel 

Oh Matheus, vai buscar uma cerveja, ai. Deixa eu jogar vai, na moral! 

Matheus levanta do sofá. 

Matheus  

É, vou buscar, porque tá osso! 

Arthur (sarcástico) 

É que o Yuji é um pouco pior, né, mano! 

Gabriel senta, pega o controle do vídeo game e Matheus vai para a cozinha buscar as cervejas. 

Arthur 

Vai mano! Só não vale pegar o Real, pelo amor de Deus! Não vale apelar. 

Gabriel 

Beleza! 

Arthur 

Partiu?! 

Gabriel 

Partiu! 

-Transição 

 

CENA 3: CASA DOS TRÊS AMIGOS- SALA - INT./FINAL DO DIA 

Com os três agora sentados no sofá e já bebendo as cervejas, conversam entre si. 

 

Matheus 

Nossa Yuji, você tomou de oito a um, que vergonha! 

(Risadas) 

Yuji faz cara de decepcionado 
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Arthur  

Ou, mais pelo amor de Deus, oito a um é imoral. Pede uma esfiha pra gente! 

Matheus 

É, faz essa né! 

Gabriel 

Tá bom! 

 

- Transição 

 

CENA 4: CASA DOS TRÊS AMIGOS- COZINHA- INT./NOITE 

Com os três agora sentados na mesa da cozinha/copa, estão comendo esfiha do Habib’s e 

tomando refrigerante enquanto conversam. 

Arthur 

Hm! Quem que vai lavar a louça hoje? 

Matheus 

(raclamando) 

Ah eu não vou não! Eu to cansadaço. 

Gabriel 

Eu já pedi as esfias! 

Arthur pega um pedaço de papel toalha, limpa a boca e o amassa. 

Arthur 

Vamos fazer assim então, vamos fazer uma brincadeira. 

Matheus 

Manda! 

Arthur come um pedaço da esfiha e fala de boca cheia. 

Arthur 

Vamos fazer uma competição de quem conta a pior piada. Quem rir primeiro lava a louça! 

Gabriel 

Beleza! 

Matheus 

Por mim beleza! 

Arthur (animado) 

Fechou! Começa ai! 

Gabriel 
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Qual é o único leite que o sapo bebe? 

Arthur com um sorriso no rosto balança a cabeça como negação. 

Gabriel 

O leite mosca! 

Arthur quase ri, mas segura a risada e balança a cabeça para elogiar Gabriel. 

Arthur 

Boa! 

Matheus 

Legal! 

Arthur 

Muito boa! Vai lá, vai lá! 

Matheus 

Qual é o tipo de cerimônia que os cegos fazem quando se formam?  

Arthur  (risonho) 

Não sei! 

Matheus 

Um braile de formatura! 

Arthur e Gabriel seguram a risada e fazem um sinal de “bem pensado”. 

Arthur 

Perfeito, perfeito, perfeito! 

Gabriel 

Quase me fodeu com essa, viu?! 

Arthur 

O que o palhaço foi fazer na gráfica? 

Matheus e Gabriel balançam a cabeça como negação. 

Arthur (risonho) 

Papel de palhaço! 

Gabriel dá uma leve risadinha, mas segura a gargalhada. E Matheus assente com a cabeça. 

Arthur 

Gostou né?! Manda aí, manda aí! 

Matheus 

Qual estilo musical das plantas?! 

Arthur bebe um gole do refrigerante para engolir a comida. 

Arthur (risonho)  
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Não sei! 

Matheus 

Reggae! 

Arthur tenta segurar o riso, mas acaba dando uma gargalhada. 

Arthur 

Foda-se! 

Arthur joga o guardanapo na mesa enquanto fala. 

Matheus 

Ae irmão! Vai lavar a louça brother! 

Arthur 

Eu lavo! 

Matheus 

 Já era, acabou! É isso aí, vai lavar a louça! 

Os três riem juntos. Arthur pega o papel o guardanapo da mesa e joga em Matheus. 

 

FIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story board 

 

   

Abertura Primeiro diálogo entre 

os personagens 

Discussão após derrota  

em partida de Fifa 
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Competição de quem 

ri primeiro 
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A VIDA DE JOGADORES DE BASQUETE NO BRASIL – SÉRIE JORNALÍSTICA EM CINCO 

EPISÓDIOS 
 

Aluno(s): Amanda Cutolo / Ana Lygia Costa  

E-mail: amanda_cutolo@hotmail.com / analygiacosta@hotmail.com  

Orientador: Prof. Dr. Anderson Gurgel Campos  

E-mail: anderson.campos1@mackenzie.br  

  

 
RESUMO 

O basquete é mais do que um esporte, é um estilo de vida, que influencia culturas, 

comportamentos e até hábitos culturais, como a música. Neste trabalho, achamos oportuno 

ressaltar a dificuldade dos atletas em alcançar um título e se inserir no meio profissional. Para 

isso foi desenvolvido uma série jornalística em cinco episódios com entrevistas que possuem o 

intuito de mostrar as dificuldades, pontos de vistas e, principalmente, as expectativas de cada 

entrevistado sobre o basquete no Brasil. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: basquete profissional; vida de atleta; esporte profissional. 

 

 

PROPOSTA DO FILME 

Com o intuito de mostrar a rotina de jogadores profissionais de basquete no Brasil, a série 

jornalística tem foco nos depoimentos dos vários personagens entrevistados. O propósito é saber 

quais as dificuldades e as satisfações de ser jogador profissional de basquete no Brasil. Para isso, 

foram feitas entrevistas com jogadores de basquete no Brasil que contam suas histórias e 

experiências com o esporte e, ainda, as mudanças que o basquete ocasionou em suas vidas. Na 

apuração, o grupo esteve no Esporte Clube Pinheiros, um dos principais clubes de São Paulo, 

onde a maioria dos entrevistados atuavam na ocasião. A matéria também trash o depoimento de 

um dos majors nomes do basquete brassier, o ex-jogador Amaury Antônio Paseos.  

 

ESTRUTURA PARA UM ROTEIRO 

A ideia da série era tentar saber como os atletas profissionais, que vivem todos os dias essa 

realidade, encaram esse assunto, quais os momentos mais difíceis de suas carreiras, assim 

mailto:amanda_cutolo@hotmail.com
mailto:analygiacosta@hotmail.com
mailto:anderson.campos1@mackenzie.br
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como os momentos mais memoráveis. No trabalho, eles falam sobre seus olhares sobre o 

universo do basquete no Brasil, suas críticas e/ou elogios a respeito de como o jogo é tratado 

no país, além de suas expectativas para o futuro do esporte. 

 

Story Line 

Entrevistamos jogares profissionais de basquete, que contaram como é viver do esporte no 

Brasil, mostrando as dificuldades enfrentadas. Eles falaram sobre como o jogo entrou e mudou 

suas vidas. Inclusive, os jogadores mostraram suas expectativas em relação ao futuro do 

basquete no país.  

 

Sinopse 

O vídeo mostra como é ser um jogador profissional de basquete no Brasil, aravés de depoimentos 

de um ex-jogador, Amaury Antônio Pasos, e jovens jogadores do Esporte Clube Pinheiros. Ao 

longo do curta, eles contam como o esporte mudou completamente suas vidas, mostrando as 

dificuldades, vitórias e sonhos. Eles também contam suas experiências, como é a vivência com 

o time. Além de falar suas expectativas perante o futuro do esporte e o por que do basquete ainda 

não tem muito espaço no país. 

 

Roteiro 

 
Vídeo 1: "Como o basquete começou?"  

- O vídeo começa com um take em giro 360º pelo ginásio do clube, e depois corta para 

uma filmagem dos jogadores na quadra.  

- Depois de mostrar o título do vídeo, mostra os jogadores num jogo de basquete 

descontraído, com enquadramento geral, intercalando com áudios e cenas deles contando o 

início do basquete em suas vidas. 
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- As cenas dos jogadores contando suas primeiras experiências com o basquete foram 

gravadas em um ambiente mais calmo, com boa iluminação e sem ruídos. O objetivo era 

construir uma narrativa visual em um tom leve e descontraído. 

- Os jogadores do time Esporte Clube Pinheiros, junto com o Marcus Toledo, foram 

gravados todos juntos, com enquadramento plano de conjunto, para mostrar na cena todos os 

entrevistados.  

- As cenas com o jogador Amaury Pasos foram gravadas separadamente, na casa do 

jogador. Após, foram incluídas nesse primeiro vídeo, intercalando com as cenas dos outros 

jogadores. O enquadramento foi em primeiro plano e, para destacar falas mais importantes do 

jogador, a gravação foi feita em primeiríssimo plano. 

- A trilha sonora também conta com músicas mais animadas, de preferência música 

popular brasileira. 

 

Vídeo 2: “A nostalgia” 

- O vídeo começa com o take de todos os jogadores juntos conversando sobre algum 

momento marcante no time. Depois passa o título do vídeo e damos sequência às histórias. 

- Esse vídeo tem tons mais emocionantes, mas também momentos engraçados, para 

remeter às lembranças dos jogadores quanto às suas experiências no basquete.  

- A gravação continua sendo feita em um ambiente silencioso, com iluminação mais 

amena, para focar nas histórias dos entrevistados, sejam elas emocionantes, engraçadas ou 

algum outro momento que marcou suas carreiras. 

- Os jogadores foram entrevistados separadamente, para destacar suas histórias 

particulares, com enquadramento em primeiro plano. 

- Também foram feitos takes com todos os jogadores, com enquadramento plano de 

conjunto, para gravar as cenas em que contam os momentos que compartilharam juntos. 

- Foram intercalados os takes com os jogadores sozinhos e eles todos juntos. 
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- As cenas com o jogador Amaury Pasos também foram gravadas só com ele, em 

primeiro plano, e foram intercaladas com as sequências de cenas dos jogadores do Esporte 

Clube Pinheiros.  

- O vídeio tentou apresentar troféus, fotos e outros objetos que se relacionam com as 

histórias dos jogadores. 

- A trilha sonora desse video acompanha o tom das histórias contadas. As histórias mais 

emocionantes trazem músicas mais lentas, enquanto as engraçadas, músicas mais animadas.  

 

Vídeo 3: “O jogo da vida” 

- O vídeo inicia com destaque de alguma fala dos personagens, em primeiríssimo plano, 

a respeito dos obstáculos no basquete. Depois aparece o título do vídeo, dando início às outras 

histórias. 

- Nesse vídeo, são abordadas as dificuldades que os jogadores enfrentaram e ainda 

enfrentam na carreira e no mundo do basquete.  

- Os jogadores, para esse terceiro vídeo, serão gravados separadamente, em meio 

primeiro plano, para destacar os recortes de suas falas mais importantes.  

- As cenas com depoimentos com um tom mais sério foram enquadradas em primeiro 

plano e/ou primeiríssimo plano.  

- No caso dos jogadores que já encerraram a carreira, foram feitos recortes de cenas 

que expliquem o motivo que os fez parar de jogar (também em primeiro plano). 

- A trilha sonora desse video é um pouco mais séria, para combinar com o assunto do 

vídeo. Do mesmo modo que no 2° vídeo, as músicas são apenas melódicas, sem letras em suas 

composições.  

 

Vídeo 4: “A paixão pelo basquete” 

- O início do vídeo será com cenas de uma reunião descontraída dos jogadores do 

Esporte Clube Pinheiros em um plano médio para apresentar os personagens de forma geral.  
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- Esse vídeo é predominantemente descontraído e informal. Mostra as conversas dos 

personagens sobre como é a presença do esporte hoje na vida deles, além de destacar os laços 

de amizade entre os jogadores do Esporte Clube Pinheiros. As cenas são filmadas em vários 

ângulos para contemplar de forma ampla as conversas dos jogadores. 

- As cenas que darão destaque aos depoimentos dos jogadores, foram gravadas em 

primeiro plano.  

- As cenas com o jogador Amaury Pasos foram gravadas separadamente das demais, 

mas o objetivo foi manter o mesmo ritmo animado que nas outras cenas. Com ambiente claro, 

as cenas são em médio primeiro plano, e serão intercaladas com as cenas dos jogadores de 

basquete do time de Pinheiros. 

- O objetivo é criar uma sequência de histórias para mostrar a paixão dos jogadores pelo 

basquete e como o basquete é importante na vida deles, tanto para os que ainda jogam quanto 

para os que já encerraram a carreira. 

- A trilha sonora desse vídeo é muito animada. A seleção das músicas terá, novamente, 

apenas músicas brasileiras, como samba, pagode e mpb.  

 

Vídeo 5: “ O basquete no Brasil” 

- O último vídeo seguirá o mesmo formato dos outros. Começa com um take de 

enquadramento médio, mostrando todos os jogadores do Esporte Clube Pinheiros. Depois 

aparecerá o título do vídeo. 

- As cenas dos jogadores do Esporte Clube Pinheiros foram gravadas com eles todos 

juntos, também em plano médio. Os takes mostram eles expondo os seus olhares sobre o 

basquete no Brasil, assim como suas expectativas para o esporte no futuro. 

- O personagem Amaury Pasos aparece em cenas sozinhos, com enquadramento em 

primeiro plano. Nessas cenas ele também mostra suas opiniões a respeito do universo do 

basquete brasileiro hoje e no futuro. 

- As cenas com Amaury Pasos foram intercaladas com as cenas com jogadores do 

Esporte Clube Pinheiros, para mostrar, como um todo, quais são as expectativas deles para o 

basquete no Brasil. 
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- A trilha sonora desse último vídeo têm um caráter mais sério, porém ainda com um 

tom descontraído, para terminar a série de vídeos de uma forma mais animada.  

- O vídeo termina como começou o primeiro vídeo: com cenas dos jogadores do time de 

Pinheiros no ginásio do clube. Nessas cenas serão apresentados os créditos dos vídeos. 

 

Considerações Finais 

Podemos concluir que o basquete é uma modalidade interessante, pois passando por 

diversas alterações em mais de um século, ele continua sendo um dos principais esportes da 

atualidade.  

Quando surgiu, com certeza colaborou para mudar as concepções de esportes coletivos. 

Os Estados Unidos, tão acostumados com o seu futebol muito violento, ganhou um esporte 

com várias regras e consequentemente, mais pacífico. 

Além de inovar no seu país natal, também trouxe inovações para o Brasil, que por sua 

vez também estava acostumado com o futebol. O basquete iniciou mais do que um esporte, 

iniciou um estilo de vida, influenciando culturas, estilos de vida e até músicas. 
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Story board 

 

  

 
Os três jogadores 

entrevistados 
Cesta marcada durante o 

jogo 
Placar do jogo 

   
Durante o jogo Um dos entrevistados Entrevista com o locutor 

esportivo 

   
No intervalo do jogo Visão maior da quadra Mais uma foto durante o 

jogo 
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BIC NA CONSTRUÇÃO DE SUCESSOS 
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Estêvão Gomes 

Lorena Bim 
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Orientador: Arnaldo Lorençato 

 

RESUMO 

A proposta do trabalho era escolher uma marca, no caso a escolhida foi a BIC e criar um 

comercial  que funcionasse nos três padrões de  tempo (15”, 30” e 1’).  A ideia foi mostrar que a 

caneta BIC fez parte de uma história de sucesso, a carreira da dupla de cantores do Ronan & Seu 

Vizinho para a aula de produção audiovisual. O grupo desenvolveu a assinatura “Escrevendo sua 

história” isto é, a BIC está presente nos momentos importantes da sua vida. 

mailto:anabeatriz_nv@outlook.com
mailto:bia.palumbo98@gmail.com
mailto:Estevaogomes1495@gmail.com
mailto:Lorenabim2012@gmail.com
mailto:nathcprestes@gmail.com
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mailto:ronan.mangia@gmail.com
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PALAVRAS-CHAVE: BIC; caneta; sertanejo; história; cantores. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

Proposta do filme 

A proposta do filme é um comercial institucional para reafirmar o posicionamento da marca com a 

assinatura “escrevendo sua história”, buscando aumentar o mind share da BIC. 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

A ideia é contar a história de forma regressiva, do sucesso para o princípio da carreira, mostrando que 

a BIC esteve presente  nos momentos impotantes da vida dos personagens em questão. 

 

Story Line 

O comercial de um minuto é regressivo e começa com a cena da dupla cantando a sua música de sucesso 

“carro lotado”. Em seguida aparece a equipe se concentrando para o show no camarim e um breve 

momento de uma fã abraçando e tirando foto com seus ídolos que autografam um papel com a BIC. A 

cena seguinte é da dupla assinando contrato usando uma BIC, fazendo um pocket show para um 

empresário que elogia o trabalho da dupla. A cena final, retorna para o início da carreira da dupla, 

mostrando um dos integrantes tentando escrever uma música, mas sem sucesso. Então, ele recebe a 

ajuda do outro integrante que lhe dá uma caneta BIC para continuar escrevendo. A mensagem para o 

espectador é que a BIC participa dos momentos importantes da vida. O vídeo termina com o logo e 

assinatura da marca “escrevendo sua história”. 

 

Sinopse 

Conta a história da carreira de uma dupla sertaneja que atingiu o sucesso. 

 

 

Roteiro  
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TRILHA: Carro Lotado – Ronan  & Seu Vizinho 

 

Cena 1 – INT – CASA DE SHOW 

 

Plano geral 

Show da dupla (interagindo com os fãs na plateia). 

 

Plano americano (reserve) 

A dupla está saindo do backstage em direção ao palco (câmera). 

Ao fundo, o público gritando o nome deles. 

 

Cena 2 – INT - CAMARIM 

 

Plano plongée 

A equipe de produção do show junto da dupla, todos de mãos dadas, 

orando. Ao final da prece, todos gritam “Ronan e Seu Vizinho”. 

 

 

Cena 3 – INT - CAMARIM 

 

Plano Contraplano americano 

A dupla está conversando durante o intervalo do Meet & greet, uma 

fã entra em cena e abraça cada um, fazendo pose para tirar a 

foto, e em seguida dão um autógrafo. 

 

Plano detalhe 

Ronan assinando a folha, dando destaque a marca da caneta BIC, 

em seguida, passa a folha para o Vizinho assinar também. 

 

Plano Contraplano americano 

A fã toda animada sai de cena. 

 

Cena 4 – INT – ESTÚDIO 

 

Plano detalhe (meio aberto) 
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O empresário empurra o contrato com a caneta BIC para a dupla e 

cada um assina. 

 

Plano detalhe 

O empresário aperta a mão de cada um da dupla. 

 

Cena 5 – INT - BAR 

 

Plano contraplano (conjunto) 

A dupla tocando acústico em um bar. 

 

Primeiro plano 

O empresário curtindo a música deles. 

 

Cena 6 – INT – ESTÚDIO 

 

Primeiro plano 

Ronan arranca a folha do caderno e joga a caneta longe. Então, o 

Vizinho chega para ajudá-lo e entrega uma caneta BIC. 

 

Plano plongée 

Ronan escrevendo a letra e se irritando por não conseguir compor, 

e rabisca a folha toda. 

 

 

 

 

 

 

Story board 
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PRODUÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

FOTOMAKER: JULIA MARGARETH CAMERON 
 

 

Aluno(s):  Ana Luiza Quirino Guardia 

E-mail: analuizaqguardia@gmail.com 

Orientadora: Nancely Huminhick Vieira  

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho apresenta em forma de vídeo (fotomaker) a trajetória fotográfica de Julia Margareth 

Cameron. Sua carreira como fotógrafa foi muito curta durando apenas 11 anos, dando o fato que 

ganhou sua primeira câmera fotográfica aos 48 anos. Vindo de uma família rica e influente, teve 

muitas oportunidades para aprimorar seus talentos fotográficos, logo sua carreira decolou muito 

rápido, permitindo a ela fotografar grandes nomes da época como Charles Darwin e William 

Michael Rossetti. O objetivo desse trabalho foi mostrar alguns trabalhos marcantes da fotógrafa 

e fatos interessantes. Além de tudo inovou o meio fotográfico com fotos que quebravam tabus 

da época. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Julia Margareth Cameron; fotografia; tabu; trajetória; século XIX. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

A criação do vídeo feita de forma cronológica demonstra a história de uma mulher nos meados 

do século XIX que através de apoio familiar se descobriu no mundo da fotografia, trazendo uma 

nova forma de fotografar, um tipo que não tinha a obrigatoriedade de ser perfeita e sim trazer 

para a fotografia imperfeições como manchas e riscos. Seu trabalho começou a ser reconhecido 

após ter criado uma coleção de fotos chamada “The Norman Album” (1869) que foi uma 

dedicação à sua filha e cunhado por tê-la apresentado a fotografia. O álbum foi considerado como 

“obra de incrível importância estética e de significante interesse histórico para a fotografia” 

segundo ao Comitê de Revisão da Exportação de Obras de Arte.  Para a criação e edição do vídeo 

a ideia foi apresentar uma das maiores fotografas mulheres do século XIX de uma forma moderna 

e chocante, assim como suas obras na época. A escolha de uma música moderna e eletrônica para 

o vídeo remete justamente na questão de como sua visão artística era avançada e também para 

chamar a atenção do visualizador.  

No decorrer do vídeo pode-se observar fotos muito polêmicas como de crianças se beijando ou 

fotos memoráveis, como as de Charles Darwin e vários outros grandes nomes da época. Esse 

trabalho foi feito na época no 4º semestre, na aula de Fotografia Teórica com o Prof. Ms. Luiz 

Gonzaga Meirelles Brandão em 2016. 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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Fotógrafa Julia Margareth Cameron  

Duração do vídeo: 1:38  

Programa de edição: Movie Maker 

Música: Dat Step – Gunnar Olsen 

Link https://www.youtube.com/watch?v=GYltx7JqnAg&feature=youtu.be  

  

 

 
STORY BOARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Autorretrato de Julia Margaret Cameron 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYltx7JqnAg&feature=youtu.be
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Figura 3: Contexto da fotógrafa 

 

Figura 4: The Turtle Doves (1865) 

 

 

 

 

 
Figura 5: Sadness (1864) 
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Figura 6: Julia explica o porquê a fotografia a encantava. 

 

 

 

Figura 7: May Day (1866) 

 

 

 

 

 

Figura 8: Explica os tipos de foto 
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Figura 9: Charles Darwin (1868) 
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GLITCH, UMA ANÁLISE. 
 

Aluno(s): Andres Lucca, Banseok Cha, João Paulo, Lucas Oliveira e Mark Franzen.  

E-mail: andreslucca@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. José Maurício C. M da Silva. 

 

 

RESUMO 

 
Trabalho em formato de vídeo desenvolvido com objetivo de abordar conceitos da antiga disciplina de 

Teorias da Semiótica (2º semestre de 2017), de acordo com situações predeterminadas pelo professor 

José Maurício, que no nosso caso se tratava de “amigos jogando vídeogame”. O objetivo deste artigo é 

trabalhar os conceitos abordados no vídeo e apontar onde eles foram inseridos. Os seguintes conceitos 

foram abordados no vídeo: signo, representação, signo triádico de Charles Peirce e um pouco da 

abordagem de Lúcia Santaella a respeito da Semiótica em seu livro “O que é semiótica”. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: semiótica; representação; vídeo; análise; Charles Peirce; Lúcia Santaella; 

 

 

 

ANÁLISE DAS TEORIAS SEMIÓTICAS PRESENTES NO CURTA 

 

Semiótica é o estudo dos signos, que consistem em todos os processos de significação, abrangendo as 

linguagens verbais e não-verbais. Mas o que é um signo?  Lúcia Santaella, uma das maiores 

divulgadoras do pensamento de Charles Sanders Peirce no Brasil define signo como "uma coisa que 

representa uma outra coisa: seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de 

representar, substituir uma outra coisa diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele apenas está no 

lugar do objeto. Portanto, ele só pode representar esse objeto de um certo modo e numa certa 

capacidade"1. 

Outra nomenclatura de semiótica que usaremos durante o artigo é da fenomenologia pierciana; 

primeiridade, secundidade e terceiridade. “Primeiridade é a categoria que dá à experiência sua 

qualidade distintiva, seu frescor, originalidade irrepetível e liberdade. Não a liberdade em relação a uma 

determinação física, pois que isso seria uma proposição metafísica, mas liberdade em relação a qualquer 

elemento segundo. O azul de um certo céu, sem o céu, a mera e simples qualidade do azul, que poderia 

também estar nos seus olhos, só o azul, é aquilo que é tal qual é, independente de qualquer outra coisa. 

Mas, ao mesmo tempo, primeiridade é um componente do segundo"2. "Secundidade é aquilo que dá à 

experiência seu caráter factual, de luta e confronto. Ação e reação ainda em nível de binariedade pura, 

sem o governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou lei”3. "Finalmente, terceiridade, que 

aproxima um primeiro e um segundo numa síntese intelectual, corresponde à camada de 

inteligibilidade, ou pensamento em signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo”4. 
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E o último conceito pierciano utilizado no curta é o da relação triádica de significados, que é 

composto por três elementos: o representante, que está contido na primeiridade, onde forma-se uma 

ideia de representação; na secundidade, o objeto é uma forma de representar o referente; e na 

terceiridade tem o interpretante. A partir de seu pensamento, o signo representado é associado ao 

objeto que ele representa. Assim surgindo uma forma de entendimento pelo interpretante5. 

 

 

O estudo dos signos e da semiose é de grande importância para entender o fenômeno da 

Comunicação e os seus diferentes tipos de linguagem, sendo assim, a semiótica é um componente 

curricular no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foi nos 

proposto como meio de avaliação realizar um projeto audiovisual com a temática “Amigos jogando 

videogame” que deveria conter as teorias de Charlie Sanders Pierce e Ferdinand de Saussure. Nós, do 

grupo, não queríamos que as teorias semióticas ficassem restringidas apenas nos diálogos, mas que 

fizesse parte do vídeo como um todo, de maneira intrínseca. Por se tratar de um tema complexo no qual 

o espectador comum possa perder o interesse rapidamente, nosso objetivo foi criar um vídeo que 

impactasse a audiência sobre o que acabou de experienciar, ao mesmo tempo que é interessante e 

instrui sobre a semiótica. 

 

 

  
  
“Francamente é extremamente improvável 

que não estejamos vivendo em um ambiente 

simulado”. 

Esta frase de Rich Terrile introduz, no vídeo, o 

tema a ser abordado. 

 

Título do Curta. 

Referência às introduções dos filmes de 

Quentin Tarantino. 
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Mão de personagem jogando video-game 

(Grand Theft Auto). 

 

Personagens dão inicio ao tema da semiótica, 

enquanto discutem sobre a prova do dia 

seguinte. 

 

  
  
Acontece uma troca de tiros dentro do jogo. 

Porém, também escuta-se o som de um tiro na 

“vida real”. 

 

Personagem 1 vai na janela conferir o que 

aconteceu. 

 

  
  
O Estranho é visto caído no chão, enquanto 

uma figura misteriosa sai de cena correndo. 

 

Personagem 1 diante da situação ocorrida, 

decide ligar para chamar a ambulância. 
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A imagem do “Loading” representa um 

carregamento de algo misterioso, 

fornecendo índices sobre a realidade 

também estar sendo simulada. 

Também marcando o início da primeiridade 

de Pierce. 

O Estranho é visto novamente. Porém, 

desta vez ela encontra-se parada de frente 

para um muro. 

  
  
Assim como o Estranho foi encontrado de 

frente à um muro. A Personagem do video-

game está na mesma posição. 

 

O Estranho aparece agindo de maneira 

estranha. 

 

  
  
Personagem 1 percebe que há alguma 

relação entre os movimentos do Estranho e 

a personagem do jogo. 

Personagem 1 percebe que estão controlando 

o Estranho no jogo e surgem ideias de como se 

aproveitar da situação. Iniciando o processo de 

Secundidade. 
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Personagem 1 e 2 se divertem controlando O 

Estranho. 

 

É dado foco no Estranho, sendo controlado. 

 

  
  
Continuação do divertimento das Personagens 

1 e 2, enquanto controlam o Estranho. 

Continuação do Estranho sendo controlado. 

 

 
  
O “Loading” contínua representando o 

carregamento de algo. Desta vez mais próximo 

ao fim. Também marcando o final de 

secundidade e o início da terceiridade de 

Pierce. 

 

 

 

 

 

 

 

Personagem 1 percebe que consegue controlar 

o mundo real, utilizando os signos dentro do 

jogo. 
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Personagem 1 e Personagem 2 começam a 

executar o plano para ganhar dinheiro fácil. 

 

O Estranho se aproxima de uma das casas do 

Bairro. 

 

  
  
O Estranho entra no quarto em que os 

personagens 1 e 2 encontram.  (citação ao 

filme Blade Runner (1982)) 

O Estranho ataca a Personagem 1. 
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Personagem 2 fecha o computador em que o 

jogo estava sendo executado. 

 

Códigos de programação começam a 

desaparecer. 

 

  
  
Após momento de alívio, os personagens 1 e 2 

desmaiam. 

 

 

Tela de Loading finalmente acaba. 

 

  
  
O verdadeiro vilão é revelado, um hacker. 

 

Toda a vida dos personagens 1 e 2 é 

transferida por meio de códigos binários para o 

computador do hacker. 

 

 

 

Analisando o curta podemos ver que após a introdução, a primeira cena começa com uma 

conversa sobre a prova de semiótica do dia seguinte. A personagem de azul explica o signo triádico: o 

interpretante como um indivíduo que interpreta um objeto. O objeto como algo a ser representado. O 

signo uma representação que é criada na mente do interpretante. 

Durante o resto do curta, as personagens passam pelas três categorias fenomenológicas de C.S Pierce. 

Ao primeiro momento, ao notar comportamento fora do comum do indivíduo fora da casa, que 

chamaremos de Estranho, as personagens se encontram no estágio de Primeiridade, em que há apenas 

confusão e sentimentos, as personagens não entendem o que realmente está acontecendo ou o que 
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está causando aquele comportamento do Estranho. Após uma das personagens notarem que os 

movimentos do Estranho se parecem com os movimentos feitos dentro do jogo que estavam jogando, 

entram no estágio de Secundidade, em que há ação e reação. As personagens passam a testar, e 

descobrem que podem controlar o Estranho por meio do controle do videogame. No momento que 

percebem que podem usar o personagem para fazer dinheiro, o estágio de Terceiridade é atingido, em 

que se torna uma lei, as personagens têm total condições de interpretar aquela situação e seus signos. 

Também é explorado no curta, os três tipos de signo que se relacionam com o objeto. O primeiro deles 

é o Índice, a pista do objeto, que é notado no início do curta quando é ouvido o som do disparo de uma 

arma, as personagens associam que alguém utilizou uma arma próximo de onde estão. O segundo, é o 

Símbolo, uma representação arbitrária do objeto, que é percebido quando o cifrão seguido de números 

representa o dinheiro que o Estranho está obtendo. E o Ícone, semelhança com o objeto, está no 

videogame, o jogo que as personagens estão jogando representa o mundo real. 

Após as personagens atingirem a Terceiridade, compreendem a associação daquilo tudo ao Signo 

Triádico, citando que o Estranho seria o objeto; o homem do jogo, o signo; as personagens que o 

controlam, os interpretantes. 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Analisando os conceitos e cenas, podemos concluir que o vídeo trouxe com êxito o que foi 

solicitado, aplicando corretamente os conceitos apresentados dentro do contexto o qual foi designado 

pelo professor da disciplina em questão. O vídeo não somente abordou alguns dos conceitos de forma 

explícita, como também revelou, através de uma análise de cenas apresentada neste artigo, 

preocupação em inseri-lo no próprio conceito do vídeo em questão. Trata-se de uma abordagem bem 

elaborada e preocupada em transmitir os conceitos apresentados com o máximo de profundidade que 

o contexto permitia e, portanto, bem-sucedida. 
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GUERREIRAS DA PÁTRIA: A HISTÓRIA DA MULHER NAS FORÇAS ARMADAS BRASILEIRAS 

 
Aluno (s): Deborah Regina Delaye Carvalho                    E-mail: deborahdelaye@gmail.com 

Orientador: Professor Doutor Francisco Redondo Periago 

 

 

RESUMO 

 

"Guerreiras da Pátria: A História da Mulher nas Forças Armadas Brasileiras" é um produto 

audiovisual produzido para um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), apresentado e defendido 

no final do ano passado. Neste documentário, é traçada uma linha do tempo onde levantamos os 

principais fatos que envolvem a participação feminina dentro das Três Forças, sendo elas, 

Exército, Marinha e Aeronáutica. Os dados, bem como, as informações trazidas ao longo do 

vídeo, são enfatizados com trechos de uma entrevista realizada com a 2º Tenente Neuza Pacheco, 

do Comando Militar do Sudeste, localizado em São Paulo. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: documentário; mulher; Forças Armadas. 

 

 

CORPO DO TRABALHO 

 

Proposta do filme 

A proposta deste vídeo, através do resgate histórico e informativo, é mostrar para o público 

feminino que, apesar das Forças Armadas serem um ambiente prioritariamente masculino, 

existem serviços aos quais a mulher pode ter igual ou melhor aptidão do que o homem. Sendo 

assim, elas podem e devem sonhar com uma posição de destaque dentro de uma das Três Forças. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
__________________________________________________________________________ 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

mailto:deborahdelaye@gmail.com
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A ideia para o desenvolvimento deste projeto partiu desde as primeiras aulas de "Projetos I" que 

a aluna Deborah Regina Delaye Carvalho frequentou durante seu curso de Jornalismo, na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, no campus Higienópolis. A escolha do tema veio, logo 

de início, por se tratar de algo que, apesar do crescimento da participação feminina dentro das 

Forças Armadas, tal informação acaba não chegando ao conhecimento popular e, histórias de 

personagens femininas importantes acabam se perdendo.  

Por se tratar de um tema prioritariamente visual, a peça escolhida foi o documentário, uma vez 

que este oferece maior proximidade com o espectador, proporcionando a este uma experiência 

de imersão melhor do que se o tema fosse tratado nas páginas de um livro, por exemplo. 

 

Storyline 

Para a mulher, nada mais é impossível, até mesmo sonhar com uma patente de destaque nas 

Forças Armadas Brasileiras. O que lhes falta? Aceitação, incentivo e divulgação por parte das 

Forças Armadas e da sociedade. 

 

Sinopse 

Maria, Carla, Dalva, Danielle, Juliana e Neuza. A primeira vista, personagens do cotidiano mas, 

elas têm um sentimento muito forte em comum: o amor à Pátria. Quebrando barreiras e superando 

o preconceito e as dificuldades, elas conseguiram se destacar nas Forças Armadas. A porta está 

aberta e, diante da coragem e determinação da mulher brasileira, ela nunca vai se fechar. 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

___________________________________________________________________________R

oteiro 

Por se tratar de um tema que envolve uma área de Segurança Nacional, houveram algumas 

proibições de filmagens do cotidiano dentro dos batalhões e, toda comunicação teve de obedecer 

à hierarquia do Exército, sendo necessário primeiro contato Centro de Comunicação Social do 

Exército, localizado em Brasília/DF, para que fosse possível encontrar uma personagem para 

ilustrar o documentário. 

Durante o processo de produção deste projeto, foram realizadas pesquisas de campo em algumas 

outras instituições, sendo elas: Comando Militar do Sudeste (CMSE), Sociedade Amigos da 

Marinha (SOAMAR) e alguns Quartéis do Exército, da cidade de Barueri. 
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Devido à proibição da captação de imagens, o documentário teve de ser contemplado com o uso 

de arquivos de domínio público disponíveis nos canais oficiais das Forças Armadas, além de 

imagens cedidas pela Tenente Neuza Pacheco, de seu arquivo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 

__________________________________________________________________________ 
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Storyboard

 
 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
__________________________________________________________________________ 

 

Considerações finais 

A presença das mulheres dentro das Forças Armadas vem se tornando uma constante nos dias de 

hoje principalmente com a atuação de várias Neuzas, Dalvas, Julianas, Danielles, Carlas e tantas 

outras constantes deste documentário, bem como as demais mulheres guerreiras atuando ou 
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preparando-se, através das unidades de ensino das Forças Armadas, para seguirem, com a mesma 

determinação de Maria Quitéria de Jesus Medeiros, seus rumos na terra, no ar e no mar, que 

levem ao engrandecimento da Pátria. 

Mesmo diante de todos os percalços que tive durante a elaboração deste trabalho de conclusão 

de curso acredito que meu principal intuito, que era de apresentar qual o espaço que a mulher 

possui hoje dentro das Forças Armadas foi alcançado, uma vez que o espectador faz uma "viagem 

no tempo" e conhece um pouco mais da história de mulheres que defendem a nossa Pátria mas 

que, muitas vezes, suas histórias de vida passam de maneira desapercebida pela sociedade. 

Àqueles que se interessarem pelo tema e gostarem da proposta do documentário ele está 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j1Tqt6kZvb8&feature=youtu.be. 
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INFORMAÇÃO E EMOÇÃO COMO DIFERENCIAL DE CAMPANHA 
 

Aluno(s): Bianca Duarte; Camilla Marinho; Juliana Silva; Rafael Ojeda  

E-mail: biduartef@gmail.com   

Orientador: Professor Manoel Nascimento 

 

 

 

RESUMO 

 
Em um contexto onde as pessoas são bombardeadas constantemente com inúmeras informações 

midiáticas e ignorando-as cada vez mais, a tarefa de criar um comercial impactante se faz cada 

vez mais difícil. A cada briefing os profissionais se veem com mais barreiras para atrair a atenção 

do target. Visto isso, uma propaganda que, além de expor seu serviço/produto, se dispõe a causar 

a reflexão no expectador, consegue impactar e gerar a fidelização do público que é movido por 

suas emoções. A campanha brasileira “Retratos de Real Beleza”, pela agência Ogilvy & Mather 

Brasil para a marca Dove, obteve sucesso em exaltar a beleza humana de forma simples e 

inteligente.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ABups4euCW4 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: propaganda; campanha; impactante; emoção; beleza humana.   

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

  
Reagindo ao comercial Reagindo ao comercial 

  
Reagindo ao comercial Reagindo ao comercial 
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Reagindo ao comercial Reagindo ao comercial 
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LOUNGERIE - HUMOR E SEDUÇÃO EM 30 SEGUNDOS 
 

Aluno(s): Carolina Rodriguez, Isabela Rosa, Lucas Cruz, Ronan Mangia  

E-mail: carol_rodriguez123@hotmail.com 

Orientador: Arnaldo Lorençato 

 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho tem como propósito a criação de um comercial de 30 segundos. A marca escolhida 

foi a Loungerie. Desenvolvemos uma proposta inicial, transformada em storyline e em seguida 

no roteiro. Montamos o storyBoard, fizemos um vídeo rascunho e produzimos o vídeo final numa 

gravação dentro do estúdio do Mackenzie. Por fim, fizemos a edição do comercial. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: comercial, Loungerie, Roteiro, Edição, StoryBoard. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 

 

A proposta é criar um comercial com humor para causar interesse, engajamento e resposta do 

público. O humor existiu a partir do conflito entre um casal.  

 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

O cenário é uma sala com o sofá centralizado. Um homem está sentado no sofá vidrado no 

televisor com o controle remoto nas mãos. Sua mulher chega e senta-se ao lado. Ela tenta chamar 

atenção dele várias vezes, mas sem sucesso na resposta. Ela sai da sala, desaparecendo do visor 

da tela, e finalmente consegue chamar atenção do homem que segue em sua direção. Ao final, 

aparece a marca com a seguinte frase: “Esse é o segredo”, dando a entender que a mulher vestiu 

Loungerie e finalmente conseguiu a atenção de seu marido.  

 

Story Line 

A mulher senta no sofá e começa a chamar a atenção do namorado vidrado na televisão. Ela 

cutuca, estrala os dedos em frente o rosto do homem, ele continua imóvel. Ela chega com um 

balde de pipoca e oferece a ele, como ele continua imóvel e ela enfurecida, ela joga o balde de 

pipoca em cima do namorado, que continua vidrado na tela. Ela aparece novamente, desta vez 

com uma corneta, faz barulho no ouvido do homem, que continua imóvel. A mulher volta para a 

sala com pratos na mão e provoca para joga-los no chão, sem resposta do parceiro ela realmente 
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joga, o que provoca um barulho na sala. Ele permanece vidrado na tela. Ela senta novamente no 

sofá e puxa o namorado para tentar chamar sua atenção, sem sucesso ela desiste e sai da sala. O 

telespectador agora só vê o homem sentado até que em certo momento ele deixa de olhar para a 

tela e fica encantado com algo que vê na mesma direção que sua namorada saiu, ele segue nesta 

direção. Com fundo preto aparece a marca Loungerie e em seguida a frase “esse é o segredo”, o 

que resolve a duvida do porquê o homem teria se levantado, a mulher, quando usou Loungerie 

chamou atenção do namorado.  

 

Sinopse 

Um homem e uma mulher estão sentados em frente à televisão, eles são um casal. A mulher tenta 

chamar a atenção do homem repetidas vezes, mas não tem sucesso. Até que em dado momento 

ela tem uma melhor ideia de como chamar a atenção do parceiro e, ao realiza-la, consegue 

finalmente a atenção do namorado. 

 

Roteiro  

Roteiro comercial Loungerie 

 

Cena 1 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

 

Num plano de conjunto vemos um casal sentado no sofá da sala em 

frente à televisão. A luz da televisão reflete no rosto deles. 

A câmera é fixa e está disposta a frente do casal. O homem está 

com um controle remoto nas mãos com seu corpo voltado para 

frente. Ele assiste á um jogo vidrado na televisão sem dar 

atenção para sua mulher, que está entediada com o desinteresse 

do seu parceiro. 

 

Cena 2 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

A câmera faz movimento de Dolly-in enquadrando o casal em 

primeiro plano. Vemos com mais detalhe a expressão entediada da 

mulher e de alienação do homem. A mulher cutuca, faz cócegas e 

dá beijos na bochecha do namorado, que permanece imóvel 

assistindo ao jogo com a atenção voltada para a tela. 

 

Cena 3 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 
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Enquadramento frontal do namorado imóvel e vidrado na tela. A 

mão da esposa aparece dando cutucadas, estalos e passa na 

frente de seus olhos chamando a atenção do namorado. 

 

Cena 4 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Casal enquadrado em primeiro plano. A mulher aparece com um 

balde de pipoca. Ela come e tenta convencer o namorado a comer 

também tentando chamar sua atenção.  

Cena 5 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Enquadramento Frontal do namorado imóvel e vidrado na tela. A 

mão da mulher segurando o balde de pipoca aparece no quadro. A 

mulher joga pipoca em cima do namorado que permanece imóvel. 

  

Cena 6 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Plano de detalhe do ouvido do homem. Segundos depois aparece 

uma corneta direcionada para o ouvido fazendo barulhos 

ensurdecedores. 

 

Cena 7 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Câmera abre em primeiro plano. A mulher está segurando a 

corneta pasma por não ter conseguido chamar atenção do homem, 

que permanece imóvel. 

 

Cena 8 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Plano americano mostra o homem ainda imóvel sentado no sofá e a 

mulher atrás do sofá com pratos de vidro na mão. 
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Cena 9 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Primeiro plano da mulher com os pratos na mão. Ela ameaça jogar 

um dos pratos no chão. 

 

Cena 10 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Frontal do namorado que continua imóvel. 

 

Cena 11 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

A câmera volta para primeiro plano da mulher que começa a jogar 

os pratos no chão um de cada vez. Sons de prato quebrando. 

 

Cena 12 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Frontal do namorado que continua imóvel. 

 

Cena 13 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Plano de conjunto do casal. O homem permanece imóvel com o 

controle remoto na mão e a mulher revoltada de pé, desiste de 

chamar atenção do namorado e sai pela sua direita, passando na 

frente do homem.  

 

Cena 14 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Plano frontal do namorado que continua imóvel e vidrado no 

jogo. 

 

Cena 15 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 
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Plano frontal do namorado que percebe algo a sua direita e 

olha. Sua expressão muda e ele fica deslumbrado com o que vê.  

 

Cena 17 – Int. – Sala da casa do casal – Noite. 

Plano de detalhe das mãos do namorado com o controle remoto na 

mão, e em plano detalhe vemos o objeto cair de suas mãos. 

 

Cena 18 – Int. – Sala da casa do casal – Noite 

Plano americano do namorado que se levanta, seu olhar está para 

a sua direita. Ele segue nesta direção. 

Assinatura: Esse é o segredo. Loungerie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story board 
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MACKENZIE: A TRADIÇÃO 
 

Aluno(s):  
Artur Brito Rivera  E-mail: arturbritorivera@hotmail.com 

Bruno Bernardo da Silva  E-mail: brunobds.oficial@gmail.com 

Erick Vinicius Marroque Bezerra  E-mail: erickvinicius.mb@gmail.com 

Marcelo da Costa Yoshimura  E-mail: mcyoshimura@gmail.com 

Pedro Matheus Fernandes  E-mail: pematheus10@hotmail.com 

 

Orientadora: Mirtes de Moraes, Profª. Pós-Dr. 

 

 

 

RESUMO 

 
Este documentário conta um pouco da história da Universidade Presbiteriana Mackenzie, desde 

sua criação pelo casal de missionários George e Mary Ann Annesley Chamberlain, que em sua 

incipiente escola recebiam alunos sem fazer distinção de sexo, credo ou etnia, até os dias atuais. 

Com depoimentos do reitor, funcionários e alunos, são enaltecidos os valores que constituem a 

instituição e a transformaram em uma universidade de excelência ao longo de seus 147 anos de 

história. Tudo isso mostrando o campus Higienópolis de diversos ângulos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: universidade; mackenzie; documentário; tradição; história. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 
 

Mostrar como a história, princípios e a tradição da Universidade Presbiteriana Mackenzie são 

importantes para seus estudantes e funcionários, apresentando com detalhes seus edifícios, alunos e 

até corpo docente, com o intuito de transmitir o que é ser “Mackenzista” e o que esse sentimento 

representa.   

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

Construir inicialmente uma narrativa subjetiva, na visão de um aluno, para posteriormente 

consolidar as ideias, princípios e conceitos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como: 

tradição e “espirito Mackenzista”, através de depoimentos e entrevistas colhidos de estudantes 

de diferentes cursos e funcionários de áreas e cargos distintos. 

 

mailto:arturbritorivera@hotmail.com
mailto:brunobds.oficial@gmail.com
mailto:erickvinicius.mb@gmail.com
mailto:mcyoshimura@gmail.com
mailto:pematheus10@hotmail.com
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Story Line 

Pessoas com caminhos distintos se cruzam em certo ponto de suas vidas e a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie faz parte desses acontecimentos. Seus tijolos, cada pedaço de barro e cimento guardam uma 

memória. “Mackenzie – A tradição” revela quais caminhos a Universidade tomou até hoje e quais são 

seus objetivos futuros. 

Sinopse 

Sua história se iniciou em 1870 com a vinda dos missionários presbiterianos George e Mary Ann 

Annesley Chamberlain ao Brasil. Mesmo enfrentando dificuldades ao se instalar, a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie se fortaleceu e começou a ser vista pela forma que é conhecida hoje: uma das 

mais respeitadas universidades do Brasil. Este documentário recebe diferentes opiniões, tanto de 

alunos, de professores, como também de grandes renomes dentro da instituição; o Reitor Dr. Benedito 

Guimarães Aguiar Neto e o Capelão Jônatas Abdias de Macedo. Cada momento que ajudou a dar origem 

à uma tradição, faz parte do sentimento único de se tornar um “Mackenzista”. 

Roteiro  

1. Ext. Catracas de entrada: Universidade Presbiteriana Mackenzie – DIA 

Quatro estudantes ingressam pelas entradas distintas da Universidade.  Seguem caminhando 

normalmente até um ponto central onde todos irão se cruzar. Narração ao fundo. 

Narrador (O.S) 

A princípio, vem na nossa cabeça que aqui pode 

ser... Apenas uma outra instituição de ensino, mas 

para mim, é mais que isso. Quando observo as 

pessoas vindo da Itambé, Consolação, Maria 

Antônia e Piauí, eu enxergo pessoas totalmente 

diferentes, que vem de lados opostos e transitam 

entre o campus e mal se conhecem, outras acabam 

fazendo amizades duradouras e valorosas. Isso é o 

que caracteriza nosso espirito, histórias de 

excelências que se cruzam. 

2. Ext. Campus: Universidade Presbiteriana Mackenzie – Dia 

Over the Shoulder de um estudante caminhando na Universidade, passando pelos principais pontos. 
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3. INT. Escritório do Reitor – Dia 

Depoimento do reitor, colhido no formato entrevista. O reitor responderá as perguntas sentado. 

Detalhes da sala. 

   Reitor (Depoimento) 

Perguntas: 

O que você pode dizer acerca da tradição e história 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie? 

O que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para você? 

O que é o “espirito Mackenzista” para você? 

4. Ext. Campus: Universidade Presbiteriana Mackenzie – Dia 

Estudantes caminhando por pontos da Universidade. 

5. Int. Escritório da Capelania – DIA 

Depoimento do capelão, colhido no formato entrevista. O capelão responderá as perguntas sentado.  

 

Capelão (Depoimento) 

 

Perguntas: 

O que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para você? 

O que é o “espirito Mackenzista” para você? 

6. Int. Sala de aula – DIA 



1636 

 

Depoimento de um funcionário, colhido no formato entrevista. O funcionário responderá as perguntas 

sentado.  Funcionário executando suas tarefas. 

Funcionário (Depoimento) 

Perguntas: 

O que você sabe sobre a história do Mackenzie? 

O que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para você? 

O que é o “espirito Mackenzista” para você? 

7. Int. Praças e pontos principais do campus – DIA 

Depoimento de diferentes estudantes, colhido no formato entrevista. O funcionário responderá as 

perguntas.   

Funcionário (Depoimento) 

Perguntas: 

O que você sabe sobre a história do Mackenzie? 

O que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para você? 

O que é o “espirito Mackenzista” para você? 

 
Story board 

 

 

   



1637 

 

Estudantes entram pelas 

catracas – Narrativa subjetiva 
Entrevistas com 

funcionários – Introdução 

Histórica 

Narrativa histórica sobre 

fundo com fotos antigas 

   
Entrevistas com 

funcionários – Introdução 

Emocional 

Estudantes transitando 

pelo campus 

Entrevistas com os 

estudantes – Narrativa 

Emocional 

 

  

Torcida Mackenzista - Fim   
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MEDITAÇÃO: PRÁTICA E BENEFÍCIOS 
 

Aluno(s): Isabelle Formigari Gandolphi; Marina Marques; Paula Caroline O. Pimentel       E-

mail: paula.pimentel4@outlook.com delamoma@gmail.com; isabellegandolphi@hotmail.com. 

Orientador: Prof. Dr. Hugo Harris 

 

 

RESUMO 

 
 O trabalho faz parte da disciplina de Epistemologia, ministrada no quarto semestre pelo Prof. Dr. Hugo 

Harris. Foram realizadas três diferentes peças com o tema “Meditação: prática e benefícios”. O grupo 

realizou entrevistas com profissionais da área, o que ajudou na realização dos produtos: um vídeo, um 

poema e um ensaio com 10 fotos.  

 Durante o semestre, o grupo também ficou responsável pelo desenvolvimento do relatório que detalha 

todo o desenvolvimento, desde o processo de produção até a edição.  

 

PALAVRAS-CHAVE: meditação; vídeo; fotografia; entrevista; poesia. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
  Para a realização do trabalho foram contatadas três fontes com o intuito de abordar o tema de forma 

mais completa e atingir a objetividade por meio do recolhimento e cruzamento das informações 

apresentadas durante as entrevistas. Antes de iniciar a montagem das peças, foram realizadas as 

entrevistas e filmagens com as fontes que serviram de base para a criação dos três produtos 

jornalísticos. 

  Na criação do poema foram utilizadas as informações disponibilizadas pelas fontes, principalmente 

pela professora de meditação Teca Toscano que explicou a técnica de forma simples. A partir disso, 

tentou-se traduzir em palavras a meditação e os seus efeitos. O processo de escolha das palavras para 

criar rimas e transmitir as sensações proporcionadas pela atividade demandou tempo e muita pesquisa.  

  Para executar as imagens fomos até o Parque Ibirapuera em uma quarta-feira de manhã e assistimos 

uma aula de meditação ministrada pela professora Teca. O dia estava muito ensolarado e a sombra 

causada pelas árvores no local da aula foi um fator que nos preocupou, porém, o resultado nos agradou. 

  Pedimos autorização para a professora e pudemos fotografar e filmar a aula inteira, além de batermos 

um papo com ela depois e aproveitarmos para filmar e colocar no nosso vídeo. Duas semanas depois, 

em uma sexta-feira de tarde, fomos até o espaço Kavanah Meditação, no Jardim Paulista, conversar com 

mailto:paula.pimentel4@outlook.com
mailto:delamoma@gmail.com
mailto:isabellegandolphi@hotmail.com


1639 

 

a professora Luiza Hummel. Ela nos permitiu filmar e também introduzimos no nosso vídeo. Ambas 

foram muito prestativas e simpáticas conosco e ficamos felizes com o conteúdo que nos forneceram. 

  Na manhã de outra quarta-feira, fomos novamente ao Parque Ibirapuera para encontrarmos a 

professora Renata Zanotto, essa que foi bem atenciosa conosco. Nos concedeu uma entrevista falando 

sobre sua experiência com a meditação. 

  Tivemos a ideia de fazer um vídeo para conseguirmos passar para as pessoas de forma mais dinâmica 

os benefícios da meditação. Nele usamos as falas das especialistas Teca e Luiza. Usamos também 

imagens dos alunos durante a aula de meditação para representar o que é falado durante o vídeo. 

  Para a edição do vídeo, usamos o Final Cut Pro e mesclamos entrevistas de duas fontes: Teca e Luiza. 

Como o vídeo era com um tempo reduzido, o processo de edição levou um tempo maior, pois tínhamos 

mais de 40 minutos de material, ao todo.  

 Nas fotos, usamos o Photoshop para ajustar pequenos detalhes de luz. Como as fotos foram 

feitas em um dia de muito sol, tivemos dificuldade para tirar as fotos e tomar o cuidado para não 

“estourar” com o excesso de brilho.  

 

Selfies  

  

NOME: Renata Zanotto 

FUNÇÃO: Professora de ioga e  medi

tação 



1640 

 

 

 

  

 

  

NOME: Teca Toscano 

FUNÇÃO: Professora de  meditação 

NOME: Luiza Hummel 

FUNÇÃO: Professora e especialista 

em  meditação 
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MOMENT - DOCUMENTÁRIO SOBRE O EMPODERAMENTO FEMININO NO SKATE 
  

Aluna(s): Bárbara Reibel / Carolina Torelli / Emily Nery / Isabella Morais  

E-mailS: carolinatreze13@gmail.com /  Bellamorais94@hotmail.com  eagnery@gmail.com 

barbarareibel@hotmail.com 

Orientador: Prof. Dr. Anderson Gurgel Campos 

E-mail: anderson.campos1@mackenzie.br  

   

Resumo 

Este mini-documentário aborda como o skate cresceu nos últimos anos entre as mulheres. O 

esporte, agora olímpico, serve como empoderamento além de quebrar barreiras do preconceito e 

do machismo que as skatistas sofrem. Trazendo um paralelo entre as novas caras do skate e 

esportistas veteranas, este projeto audiovisual acompanha uma competição na capital paulista 

que teve o intuito de juntar novas e antigas campeãs do skate, como a tetracampeã mundial Karen 

Jonz. 

 

Palavras-chave: skate feminino; empoderamento; mulher no esporte; esporte olímpico. 

  

Proposta do filme 

A proposta para este filme foi mostrar como o skate é não somente um esporte, mas também um 

estilo de vida empoderador para o público feminino. Nos últimos anos, principalmente no 

começo dos anos 2000, a modalidade esportiva ganhou muita adesão feminina, entretanto, 

cercada de muito machismo e preconceito, por ser considerada um “esporte de homem”. Desta 

forma pretendemos mostrar como gerações femininas se unem para quebrar tais barreiras e 

estereótipos e como a nova geração de skatistas chegaram para se impor, participar de 

campeonato e mostrar que a igualdade de gênero também é necessária no esporte.  

  

Ideia 

mailto:carolinatreze13@gmail.com
mailto:Bellamorais94@hotmail.com
mailto:eagnery@gmail.com
mailto:barbarareibel@hotmail.com
mailto:anderson.campos1@mackenzie.br
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A ideia surgiu nas aulas de jornalismo esportivo, realizadas no ano de 2017. Foi pedido para que 

fizéssemos um minidocumentário sobre um esporte como liberdade de escolha temática, logo, 

pelo fator da atualidade escolhemos falar sobre o empoderamento feminino em um esporte de 

pouca visibilidade. Já que o skate tinha acabado de ser considerado um esporte olímpico, 

tínhamos nossa pauta. A ideia foi mostrar que temos profissionais femininas e campeãs 

brasileiras, como nossa principal personagem a tetracampeã Karen Jonz. 

  

Story Line 

O documentário começa com a competição de skate do bairro do Ipiranga, uma das mais famosas 

em São Paulo, reúne todas as categorias. Seguido pela primeira e principal entrevistada, a 

tetracampeã mundial Karen Jonz, explica as dificuldades que passou quando começou sua 

carreira. Em seguida é contada um pouco da história do skate, e depois temos as entrevistadas 

que contam sobre as dificuldades e conquistas enfrentadas pelas mulheres no esporte. Por fim 

temos as últimas palavras de incentivo de Karen. 

  

Sinopse 

MOMENT - O empoderamento feminino no skate é um mini documentário que mostra a relação 

da mulher com o skatismo, hoje considerado esporte olímpico. Contando a história do skate até 

os dias de hoje, o filme relata as dificuldade e os desafios que as skatistas enfrentam, como o 

machismo e o preconceito por ser considerado um “esporte masculino”. Com participação da 

tetracampeã mundial de skate, Karen Jonz, o documentário demonstra a importância da 

representatividade feminina e a forma de empoderamento que este esporte traz às skatistas. 

 

Roteiro  

Nosso vídeo é se inicia com a skatista Karen Jonz explicando a relação do skate em sua vida e a 

dificuldade que teve para ela como mulher se impor nesse esporte majoritariamente masculino. 

Depois, há o depoimento de duas jovens skatistas contando desde quando e o porquê o praticam. 

Com imagens do campeonato realizado no parque da Independência, explicamos e 

contextualizamos a história do skate e o papel que a mulher que desenrola dentro dela, além de 

suas dificuldades. Por fim, algumas entrevistas de mulheres skatistas, sejam profissionais ou 
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mesmo amadores, completam o vídeo, buscando mostrar de que forma a mulher é tratada e vista 

nessa pratica, além de sua visão sobre o esporte e sua visibilidade.  

 

Considerações Finais 

Com esse trabalho, desenvolvido a partir da aula de jornalismo esportivo, tivemos a 

oportunidade de perceber o quão fascinante é o mundo dos esportes, pois além de encantar os 

públicos também cria formas de engajar pessoas. No caso deste trabalho, o foco foi dado ao Skate 

e decidimos mostrar a atuação das mulheres nesse cenário. 

Em um momento de grande debate sobre a inserção da mulher nos mais variados setores 

da sociedade, esse trabalho contribui com esse debate colocando mais informações sobre o 

esforço feito pelas atletas femininas para exercer sua paixão pelo esporte.  

Enquanto atividade, a produção desse trabalho gerou ao grupo, ainda, uma ótima 

oportunidade de contato com esse universo ainda marginalizado da mulher no esporte e, também, 

com os desafios de gerar audiovisuais jornalísticos de qualidade.  

Nos dois quesitos acima, acreditamos que a produção deste trabalho gerou uma 

oportunidade de resultado satisfatório.  

 

Referências Bibliográficas 

HELAL, Ronaldo. O que é Sociologia do Esporte. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990. 

TUBINO, Fabio M.; GARRIDO, Fernando A.; TUBINO, Manoel. J. G. Dicionário 
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Story board  
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Capa do filme Personagem principal Karen 

Jonz 

Entrevistadas iniciantes 

    

Competição Ipiranga Entrevistadas experientes Entrevistada especialista em 

longboard 

  

 

Demonstração de manobra Competição masculina POV Beatriz 

  

  



1645 

 

MUROS DA DESIGUALDADE DE GÊNERO 
Aluno(s): Beatriz Yang Costa  

                Bianca Ramos de Menezes 

                Gabriela Fouz Valente 

                Isabela Picolo Ferreira 

E-mail: beatrizyang@hotmail.com 
menezesbiancar@gmail.com 

 gabrielafouz81@hotmail.com 
 isabela.picolof@yahoo.com 

Orientador: Lidiane Rodrigues Christovam 

  

RESUMO 

O vídeo retrata um “muro invisível”, nele abordamos duas questões, tendo como referência o 

vídeo CEC - Survivor - IntegraPoli 2017. A primeira questão colocada foi  o machismo, isto é, 

o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de 

direitos e deveres entre os gêneros sexuais. Esta ideologia está inserida nas raízes culturais da 

nossa sociedade há séculos sendo tanto no sistema econômico e político mundial como na mídia, 

nas religiões e no núcleo familiar. O segundo conceito abordado é o feminismo, sendo um 

movimento político filosófico e social que defende a igualdade de gêneros. No vídeo, o muro 

mostramos o quanto o preconceito se apresenta muitas vezes na forma de impossições e de 

esteriótipos sobre as mulheres. Fazemos uma crítica a falta de igualdade e liberdade. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  muro; feminismo; machismo; gênero 

 

Proposta do filme 

 A proposta do filme é quebrar os paradigmas dos estereótipos e preconceito que são 

impostos nas mulheres pela a sociedade. Além disso, com o filme queremos mostrar que as 

mulheres também podem gostar de bebida, de futebol, de ter seu cabelo liso ou enrolado, ou seja, 

fazer o que elas têm vontade sem se importar com as opiniões de julgamento dos outros. 

Estrutura para um roteiro 

Ideia 

 A ideia do filme é apresentar o conceito muro de um jeito inovador, como o preconceito 

entre opiniões opostas que acaba dividindo cada vez mais a sociedade. Essa é uma questão que 

é enfrentada por todas as mulheres desde tempos passados até os dias de hoje, é uma questão que 

vem melhorando, porém está longe de ser resolvida e por isso devemos continuar lutando pelos 

direitos de igualdade. 

Story Line 

 Por meio de exemplos apresentados no vídeo sobre como as mulheres deveriam ser livres 

para fazer o que quiserem, algo impossível em uma sociedade como a nossa que tanto julga os 

atos e escolhas. O filme busca mostrar o “muro” dos estereótipos, neste caso como barreira, que 

as mulheres enfrentam cada dia em suas vidas. 

 

Sinopse 

Nesse curta metragem evidenciamos com discursos polêmicos e machistas de duas pessoas 

públicas influentes, expomos em sequências outros discursos que estereotipavam as mulheres e 

depois a libertação das mulheres frente a esses discursos.  

mailto:beatrizyang@hotmail.com
mailto:gabrielafouz81@hotmail.com
mailto:isabela.picolof@yahoo.com
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Roteiro 

Take 1 e 2 : o filme começa com planos em paralelos em sequência de Trump e Bolsonaro com 

discursos machistas, ofendendo as mulheres; 

Take 3 : [FADE OUT]  

Inicio da trilha musical e texto; 

Take 4 : apresentação das mulheres participantes do filme; 

Take 5 : Mulher segurando placa : “vai fazer doce?”, pega um pirulito e beija ele; 

Take 6 : mulher segurando placa : “você?entende de bebida?”,segura uma lata de cerveja e 

beija; 

Take 7 : mulher segurando placa : “você?entende de futebol?” e a rasga; 

Take 8 : mulher segurando placa “burra”, olha para a placa com cara de indignada, amassa e 

joga na câmera; 

Take 9 : mulher segurando placa : “não quis ficar comigo?É lésbica” e a rasga; 

Take 10 : mulher segurando panela e colher, olha com cara de indignada e joga longe; 

Take 11 : mulher segurando placa : “eu+meu filho=suficiente” e bebê; 

Take 12 : mulher segurando placa : “só um rostinho bonito” , solta a placa e aparecem livros; 

Take 13 : mulher borrando maquiagem mostrando sofrimento;  

Take 14 : mulher segurando placa : “essa já beijou todo mundo”, rasga a placa e faz gesto com 

a mão; 

Take 15 : mulher com fita isolante na boca, tira fita; 

Take 16 : mulher sorrindo e mexendo no cabelo; 

Take 17 : mulher indignada com panela na mão; 

Take 18 : mulher pegando chapinha e fazendo cara indignada; 

Take 19 : mulher pegando chapinha e sorrindo; 

Take 20 : mulher segrando placa : “mais rodada que prato de micro-ondas”, dá um beijo na 

placa e joga na câmera; 

Take 21 : [FADE OUT] créditos finais. 

 

Story Board 

 
Discurso machista de Trump 

 
Discurso machista de Bolsonaro 

 
Plano mostrando uma mulher                             

  
Plano mostrando uma mulher segurando um cartaz 

com  um com um discurso machista, um estereótipo 

imposto para as mulheres                                                                                                                                                                         
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Plano mostra mulher rasgando cartaz 

 
Plano mostra uma mulher liberta dos discursos 

impostos 
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SE EU TENHO FORÇAS PARA CORRER, TENHO FORÇAS PARA LUTAR 
 

Aluno(s): Ana Luiza Ventura La Scala e Caio Henrique Toste Soares  

E-mail: anavscala@gmail.com caiotostesoares@hotmail.com 

Orientador: Isabel Orestes Silveira 

 

 

 

RESUMO 

 

Peça de campanha para divulgar a 57ª corrida e caminhada contra o câncer de mama, que será realizada 

em outubro 2018 através da história de uma mulher que superou a doença, cuja sua maior ajuda foi 

através do evento que ocorre anualmente. Junto a isso, aproveitamos para contar sua história de 

superação para incentivar outras mulheres que estão passando pelo processo contra o câncer. Além de 

mostrar a corrida, comove aos que assistem pela história de Vitória. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: câncer; corrida; superação; outubro; rosa. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 

 

Proposta do filme 

 

Incentivar as mulheres que estão na luta contra o câncer a não desistirem e que existe sim uma vitória 

contra a doença. Além disso, divulgar e convidar as mesmas para o evento, com finalidade de fazê-las 

se sentirem bem e confiantes. 

 

Estrutura para um roteiro 

 

mailto:anavscala@gmail.com
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Ideia 

Divulgar a corrida através de uma história que toque as mulheres que estão passando ou passaram pela 

mesma coisa que a personagem.  

 

Story Line 

Começa com a personagem Vitória se apresentando e contando sua história, ao mesmo tempo, dados 

sobre a doença vão passando na tela. A medida que ela supera o câncer, imagens da corrida são 

inseridas para atrelar a superação da doença com a corrida.  

 

 

Sinopse 

Campanha para a 57ª corrida e caminhada contra o câncer de mama através de um relato de uma 

sobrevivente dessa doença, incentivando outras mulheres que passam ou passaram pela mesma 

situação a não desistirem e participar dessa causa.  

 

 

Roteiro – Os rostos foram borrados para preservar a imagem de todos. 

TEMPO IMAGEM ÁUDIO 

ABERTURA 

00:00 - 00:03 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 1 

00:03 - 00:16 

ABERTURA  

 

Anúncio da 56ª Corrida e caminhada 

contra o câncer de mama. 

 

CENA 1 

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 1 
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CENA 2 

00:16 - 00:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 3 

00:27 – 00:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂNGULO - 45º 

INFORMAÇÃO – “Vitória 27 anos” 

DADOS – “2016 52 mil casos”. 

 

CENA 2  

ENQUADRAMENTO – 1ºPlano 

ÂNGULO – Perfil 

DADOS – “2ª mais frequente no mundo”. 

 

 

 

 

CENA 3  

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

ÂNGULO - 45º 

DADOS – “25% dos casos de câncer em 

mulheres no mundo são de mama”. 

 

 

 

Personagem: “É... eu tinha 20 anos quanto tudo 

aconteceu. Eu fui ao médico como de costume 

e ele me pediu uns exames de mamografia. E 

quando eu fiz eu percebi que os médicos da 

sala estavam muito inquietos. Foi quando o 

pesadelo começou”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

CENA 2 

Personagem: “Naquele dia, o médico me disse 

que havia um nódulo já no meu seio de cinco 

centímetros e já estava em estado avançado, ou 

seja, eu...eu estava com câncer”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 3 

Personagem: “Bom, o processo foi muito 

extenso e muito cansativo, sabe? Em dois anos 

eu já tinha feito 10 cirurgias e passado por 4 

processos de quimioterapia. Então, foi bem 

pesado mesmo, é... as chances de eu me 

recuperar não eram tão promissoras assim. E, 

sabe, o medo de eu não realizar os meus sonhos 

me consumia por dentro”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 
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CENA 4 

00:49 – 00:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 5 

00:55 – 01:09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 6 

01:09 – 01:16 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 4  

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

ÂNGULO - 45º 

 

 

 

CENA 5  

ENQUADRAMENTO – 1ºPlano 

ÂNGULO – Perfil 

DADOS – “O que mais mata mulheres 

no mundo”. 

 

 

CENA 6  

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

ÂNGULO - 45º 

 

 

CENA 7  

 

CENA 4  

Personagem: “A solidão era um sentimento 

constante, sabe? Ninguém, ninguém deveria 

passar por isso sozinha”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

CENA 5 

Personagem: “Eu tinha o apoio da família e dos 

meus amigos, mas eu não imaginava que eu 

pudesse me relacionar com alguém de uma 

forma...amorosa, sabe? Como me relacionar 

novamente com uma pessoa não tendo...um 

seio?”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

CENA 6  

Personagem: “Eu não aceitava aquela doença e 

não aceitava a perda de cabelo por conta da 

quimioterapia. E foi quando eu conheci a 

corrida”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 
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CENA 7 

01:17 – 01:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 8 

01:18 – 01:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 9 

01:21 – 01:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoas se preparando para a corrida de 

2017. 

 

CENA 8 

 

Pessoas participando da corrida de 2017 

 

 

CENA 9 

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

ÂNGULO - 45º 

DADOS – “66% dos casos são 

descobertos pelas próprias pacientes”. 

 

 

 

CENA 7  

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 8  

 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

CENA 9 

Personagem: “Na primeira semana de outubro, 

uma amiga minha me convidou para participar 

de uma corrida que ela estava fazendo em prol 

do câncer de mama. E foi ali que eu pude 

perceber que eu não estava sozinha, sabe?” 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 



1653 

 

CENA 10 

01:32 – 01:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 10 

Personagem: “Eu vi centenas de mulheres 

passando pelo o que eu passava. Durante todas 

aquelas horas do lado delas eu pude me 

libertar, sabe? Eu corri como se a minha vida 

dependesse daquilo.” 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 
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CENA 11 

01:46 – 01:53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 1-2-3-4-5: Pessoas após a linha 

de chegada da corrida de 2017. 

Imagens 6-7: Pessoas participando da 

corrida de 2017. 

 

CENA 11 

ENQUADRAMENTO – 1ºPlano 

ÂNGULO – Perfil 

DADOS – “Diagnóstico no primeiro 

estágio da doença tem 88,3% de 

sobrevida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 11 

Personagem: “Depois de muito tratamento e 

muito sofrimento, eu venci o câncer..., mas isso 

acabou me custando um seio” 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 
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CENA 12 

01:53 – 01:58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 13 

01:58 – 02:04 

 

 

 

 

 

 

CENA 12 

 

 

 

 

 

Pessoas após a linha de chegada da 

corrida de 2017. 

 

CENA 13 

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 12 

Personagem: “Mas superar o câncer é muito 

mais do que se curar fisicamente”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 13 

Personagem: “É se tornar mais forte do que ele 

e não permitir que essa doença arranque a sua 

alegria de viver”. 
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CENA 14 

02:04 – 02:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 15 

02:16 – 02:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂNGULO - 45º 

 

 

 

CENA 14 

ENQUADRAMENTO - 1ºPlano 

ÂNGULO - 45º 

FALA – “Se eu tenho forças para correr, 

eu tenho forças para lutar”. 

 

 

CENA 15 

 

 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

CENA 14 

Personagem: “A corrida me ajudou a entender 

que eu não estou sozinha e foi uma distração 

que me motivou a seguir em frente. Se eu tenho 

forças para correr, eu tenho forçar para lutar”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

CENA 15 

Personagem: “Foi como se eu tivesse escalado 

um muro, destruído uma barreira”. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 
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CENA 16 

02:23 – 02:25 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 17 

02:25 – 02:35 

 

 

 

 

 

 

Pessoas chegando e pós a linha de 

chegada da corrida de 2017. 

 

CENA 16 

 

Instituição que realizou a corrida. 

 

CENA 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 16 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

CENA 17 
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Anúncio para a corrida do ano de 2018. 

Música de fundo – “Water from the same 

Source” – Rachel’s 

 

 

 

 

 

 

 

Link para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rd3iUJHItI8&t=2s 
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TOMA TODDY 
 

Aluno(s): Fernando Jong, Giuliano Barletta, Karina Menascé e Matheus Naufel 

E-mail: karinamenasce@gmail.com 

Orientador: Thiago Mori Leite 

 

 

 

RESUMO 

 
Comercial de 30s sobre a marca de achocolatado Toddy. Japonês (personagem fictício) se dirige 

ao balcão de uma cantina e ordena por um chá. A vaca Muh ao perceber que ele não pediu por 

um Toddy fica furiosa e começa a bater e correr atrás de Japonês. No fim, ele se rende ao Toddy 

e Packshot é exibido. 

 

PALAVRAS-CHAVE: toddy; achocolatado; vaca; nerd; cômico. 

 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
 

Proposta do filme 
 

A proposta do nosso filme é aumentar o consumo de Toddy, mostrando de modo cômico o que acontece 

com uma pessoa se ela opta por algum outro tipo ou marca de achocolatado ou bebida. 

Estrutura para um roteiro 

 

Ideia 

A ideia se baseia nos comerciais em geral da marca Toddy, que normalmente são feito de modo 

cômico, não pejorativo as outras marcas e funcional. Foi criada então uma história simples e de 

fácil compreensão. 

 

Story Line 

Adolescente no balcão de uma cantina é surpreendido por uma vaca Toddy, que o persegue por 

não ter optado pelo achocolatado Toddy, ao final do comercial, vaca e adolescente aparecem 

dançando e por fim temos o packshot.  
 

Sinopse 
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Em um dia ordinário, Japonês se dirigiu até a cantina de sua faculdade com uma vontade 

insaciável de tomar um chá. Então ele se dirigiu até o balcão e ordenou um chá. Porém ao chegar 

ao balcão, foi surpreendido pela Muh que ficou furiosa ao perceber que ele estava pedindo um 

chá ao invés de Toddy. Enfurecida, Muh deu um tapa na caixa de chá que estava em cima do 

balcão e colocou uma embalagem de Toddy no local, e então começou a bater e a correr atrás do 

Japonês, que logo após o susto, começou a sair correndo. Após uma boa e longa corrida, Japonês 

se rende a Muh e ao Toddy e os dois começam a dançar. Por fim, o achocolatado é mostrado de 

modo enfatizado.  
 

Roteiro  

Japonês se dirige a bancada e pede por um chá. Acontece a apresentação de quem é o Japonês. 

Muh chega por trás dele e o assusta. Apresentação Muh. Muh joga a caixa de chá para longe e 

coloca a de Toddy no lugar e começa a bater no Japonês, que por sua vez se defende e sai 

correndo. Cenas da vaca correndo atrás dele. Corta para cena onde ambos estão dançando na 

frente de um fundo de Toddy com leite, por fim corta para a vaca dançando solo e mostrando a 

embalagem de Toddy . 
Story board 

 

 

 

 

 
  

Japonês é apresentado 

PM\frontal 

Japonês pede chá 

PM\45 
Vaca o surpreende 

PP\45\atrás 

   

Vaca é apresentada 

PP\45 
Vaca bate em Japonês 

PP\45\atrás 
Vaca sai correndo atrás de 

Japonês 

PG\perfil 
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Vaca e Japonês aparecem            Vaca aparece dançando            Assinatura 

dançando.   

PG\frontal                                         Com Toddy nas mãos 

PG\frontal 

 
  



1662 
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UMA TRAGÉDIA NO COLETIVO 
 

Aluno(s): Andrew Santos, Fernando Mazzi, Lívia Rosa, Patrícia Carvalho, Renan Dantas, 

Renata Garre                                                        

Orientador:  Profa. Ms. Fernanda Mazza Garcia   E-mail: fernanda@fernandamazza.com.br 

 

RESUMO 

 
 O videodocumentário poético Uma tragédia no coletivo apresenta a dramática realidade 

vivenciada por mulheres nos transportes públicos brasileiros, por meio de uma síntese de 

linguagens, que se constrói à luz de conceitos dialógicos bakhtinianos e intertextuais, de 

Kristeva, estudados no componente curricular Intertextualidade Digital, ministrado e criado pela 

Profª. Ms. Fernanda Mazza Garcia. O texto multimidiático, em questão, traz várias vozes em seu 

bojo, dentre elas, destaca-se O navio negreiro: uma tragédia no mar, de Castro Alves, e a série 

de fotografias Serra Pelada, encontrada na obra Trabalhadores: uma arqueologia da era 

industrial, de Sebastião Salgado. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade Digital; Mulheres; Transporte público; Violência.  

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
Proposta do filme 

 

Com base nas aulas do componente curricular Intertextualidade Digital, no Dialogismo 

bakhtiniano e na Intertextualidade, de Kristeva, o videodocumentário poético Uma tragédia no 

coletivo narra a trágica realidade das mulheres vítimas de abusos dentro do transporte público, a 

partir da síntese de três matrizes da linguagem- verbal, visual e sonora. É na inter-relação das 

linguagens que o texto centralizador multimidiático, em questão, estabelece relação dialógica 

com O navio negreiro: uma tragédia no mar, de Castro Alves, e a série de fotografias Serra 

Pelada, presente na obra Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial,  de Sebastião 

Salgado.   

ESTRUTURA PARA UM ROTEIRO 

Ideia 

O videodocumentário poético pretende estabelecer um diálogo intratextual entre as três matrizes 

da linguagem, a fim de criar um texto sincrético complementar. Assim, a velocidade das imagens 

e a intensidade do som acompanham o desenrolar do texto verbal, cuja temática é a dura realidade 

vivenciada por mulheres nos transportes públicos das cidades brasileiras. No início do vídeo, o 

som suave gera uma falsa impressão de tranquilidade, sensação que se pode encontrar, no 

primeiro canto castroalvino, de O navio negreiro, intertexto deste trabalho. Progressivamente, o 

som vai aumentando até chegar ao ápice, ao clímax do enredo, o que igualmente se relaciona 
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com o intertexto já mencionado, o qual se serve dessa gradação do primeiro ao sexto canto - os 

dois primeiros representam a paz, o terceiro um purgatório poético e o quarto, quinto e sexto, o 

inferno da escravidão. Após a tempestade sonora, o vídeo traz o silêncio. Com ele, a imagem 

escurece e dá espaço a uma reivindicação social, essencialmente, verbal, à luz da crítica social 

exposta, no sexto canto de O navio negreiro, o seja, em seu desfecho. 

Story Line 

Uma mulher volta para casa depois de mais um dia de trabalho. Durante o seu percurso no 

transporte público, de repente, um rapaz se aproxima. Logo, aquele dia iria se transformar em 

um dos piores de sua vida. Ela tem a sua intimidade invadida por um total desconhecido. Quando 

percebe o que está acontecendo, é tarde demais. O homem já havia desaparecido na multidão.  

Sinopse 

Não bastasse o fato de ter que encarar sistemas de transportes lotados e ineficientes, as mulheres 

sofrem ainda com o desrespeito de homens que se aproveitam da situação, para satisfazer os seus 

desejos. Inseridos em uma sociedade machista que vê a mulher como mero objeto, os abusadores 

saem, em sua maioria, impunes diante dos crimes que cometeram. No Brasil, casos desse tipo 

crescem vertiginosamente e ganham cada vez mais repercussão. Justamente, para alertar sobre 

estes episódios doloridos e difíceis, produzimos o trabalho multimidiático, em questão, que 

contempla tal discussão. 

Na semântica e na sintaxe discursiva de nosso vídeo, há diálogos com verdadeiras obras-primas, 

como o poema O Navio Negreiro, de Castro Alves, que, em seis cantos, retrata o tráfico de 

escravos, e os textos fotográficos de Sebastião Salgado a respeito da opressão do trabalhador, 

presentes na obra Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial.  

Importa ressaltar que a temática da escravidão, presente na obra castroalvina, foi atualizada, mas 

o percurso narrativo trágico do poema, respeitado. A linguagem fotográfica, de Salgado, por sua 

vez, o intertexto do plano visual, igualmente, sofreu uma releitura. 

Roteiro  

Como o roteiro é estruturado para estabelecer um diálogo entre a palavra, o som e a imagem, 

cada frase, foto e recurso sonoro têm um porquê planejado. No começo do vídeo, no plano 

sonoro, o som de um piano surge suavemente, acompanhado da imagem de uma mulher com o 

cabelo solto, no plano visual. O cabelo solto, nesse momento, é uma metáfora de liberdade 

feminina. Com o desenrolar da trama, a narrativa ganha fôlego. A voz feminina narra a situação 

vivenciada tecendo um discurso de intimidação. O ritmo do piano fica cada vez mais rápido, ao 

passo que uma mão faz tranças no cabelo da moça. Essa ideia segue até o clímax da narrativa, 
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quando o abusador foge. O silêncio, nesse momento, entra em cena, e a imagem escurece. 

Encerra-se a primeira parte do vídeo e inicia-se a segunda. Nela, um homem começa a narrar o 

contexto estrutural e político no machismo. Nesse momento, não há som. Na imagem, vê-se a 

formação de um laço, que representa o desfecho e sacramenta a total perda de liberdade da 

mulher.  

Story board 

 

   

Cabelo solto é uma metáfora 

visual de liberdade. 

Aos poucos, os cabelos são 

trançados e a liberdade 

ameaçada. 

A narrativa se desenvolve no 

ritmo das tranças. 

   

As mãos representam o 

agressor, que a cada 

momento avança em seu 

objetivo.  

Cada trança formada é a 

metáfora de privação.  
As tranças também 

simbolizam as correntes de 

O navio negreiro, de Castro 

Alves.  

   

Relação antitética. O clímax 

é traduzido pelo silêncio.  
A relação estrutural do 

machismo é ressaltada pelo 

laço.  

O laço é a metáfora para o 

ponto final.  
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VÍDEO - EPIFANIA 
                                              

Autores: Amanda Guerino  

                Giovanna Kamimura 

                Náthali Miramontes 

                Victória Sandanielo 

                Vinícius Gonçalves 

 

Orientador: Professor Patrício Dugnani 

 

 

 

RESUMO 
O curta-metragem “Epifania” foi produzido com a intenção de delinear a influência judaica no 

bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo, mais especificamente o Colégio Renascença. 

Retrataram-se na produção, acontecimentos históricos que marcaram o século XX, bem como a 

Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo de mil novecentos e setenta e a Ditadura Militar no 

Brasil. O objetivo central foi aliar a história com ações simples do cotidiano humano, que se 

ocorressem de maneira diferente da que realmente aconteceu poderiam mudar o destino de uma 

pessoa, família ou de um povo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Judeus, Higienópolis, Imigração, Colégio Renascença, Cultura. 

 

 

ROTEIRO 
 

Personagens: 

 Isaac (Leonardo Riccetti) 

 Octávio (Vinícius Gonçalves) 

 Amélia (Náthali Miramontes) 

 Alfredo (Hugo Laterza) 

 Rosa (Giovanna Kamimura) 

 Joaquim (Lorenzo Félix)  

 Alan (Yuri Nakano) 

 Francisco (Victor Barbosa) 

 Olga (Victória Sandanielo) 

 Maria Clarisse (Amanda Guerino) 

 Hugo (Hugo Pantaleão)  

 Salomão (Leonardo Palumbo) 

 Gina (Gabriela Miele) 
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Cena 1: 

Cenário: Rua Inhaúma – representação de 2018 

 Isaac está saindo do Colégio Renascença e voltando para casa.  

 

Cena 2: 

Cenário: Quarto de Isaac. 

Isaac chega em casa frustrado se questionando sobre os valores de sua religião (judaica) 

e joga a mochila grosseiramente no chão. Pega o celular e vê a foto da garota que gosta e com 

quem não pode ficar, pois ela não é judia. Revoltado, se joga na cama e percebe um velho álbum 

de fotos. Folheia o álbum e vê as fotos de sua família, tira uma foto sua, notavelmente entediado, 

para colocar em uma página vazia. Devido à observação do álbum, Isaac volta, misteriosamente, 

a memória no tempo. 

 

Pensamentos de Isaac:  

- Nossa, tô malzão. Semana de provas, reunião na sinagoga e meus pais que me obrigam continuar nesse 

colégio. 

 

- Onde é que tá escrito que todo judeu tem que estudar no Colégio Renascença? 

 

- Ser judeu. Tantas regras a serem seguidas… Será que é isso mesmo que eu quero? 

           

- To cansado demaaaais... Todo dia lutando contra o que eu sinto. 

 

- Só posso namorar uma mulher judia, que não é o caso dela. 

 

- Minha vida tá uma merda. 
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- Que isso? Porra, quem deixou isso aqui? 

 

- Ah, um álbum dos meus parentes… Todos judeus…  

 

- Toda a família aqui, e nenhuma foto minha? Ué, ta faltando uma foto do judeu inconformado aqui. 

 

 

Cena 3: 

Cenário: Cafeteria antiga - representação de 1930. 

 Octávio está tomando café tranquilamente em uma cafeteria de São Paulo. Ao se levantar, 

esbarra sem querer em Amélia, que havia acabado de chegar ao local. Octávio se desculpa segue 

caminhando calmamente.  

[Cenas da Segunda Guerra Mundial e dos Judeus] 

 

Cena 4: 

Cenário: Escritório e parte externa da empresa de Alfredo – representação de 1940. 

Amélia visita Alfredo para que este a ajude a desenvolver alguns projetos relacionados 

ao Colégio Renascença. 

 Alfredo é um imigrante judeu que perdeu todo o patrimônio que sua pequena empresa lhe 

rendera durante sua vida por causa dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Quando chegou 

ao Brasil decidiu dar início a um novo negócio que acabou obtendo grande sucesso.  

  Ao sair para dar uma volta, Alfredo cruza seu caminho com Rosa, uma de suas clientes. 

Eles se cumprimentam. 

 

Cena 5: 

Cenário: Rua Sergipe, Bairro do Higienópolis – representação de 1950. 

 Rosa caminha apressada, pois tinha um encontro marcado com seu irmão Vladimir 

Herzog.  

[Foto da família de Vladimir Herzog e breve explicação da imigração do mesmo ao Brasil] 

Sem perceber, o fecho do seu colar com pingente da Estrela de Davi se rompe e cai ao 

chão. Joaquim que anda serenamente atrás da moça observa o ocorrido e apanha o colar para 

devolver a ela.  
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 Rosa não dá atenção e continua andando rumo ao seu destino. Joaquim guarda o colar e 

se apaixona instantaneamente.  

 

Cena 6: 

Cenário: Reunião do grupo de esquerda, parque Buenos Aires e cemitério – representação de 

1960. 

[Vídeo da Ditadura Militar, Comunismo, Homossexualismo e Aids] 

Em meio ao contexto da Ditadura Militar, Alan e Francisco, um casal homoafetivo, 

participa de grupos de esquerda a fim de combater grande parte do conservadorismo.  

Olga, mãe de Alan ao descobrir que seu filho é homossexual, e que isso poderia ir contra 

a sua religião, o judaísmo, se tornou uma pessoa apreensiva e totalmente contra a escolha do 

filho. 

Alan se vê prostrado diante de tanta falta de compreensão e empatia. Desta maneira a 

única saída para o seu entendimento social foi o suicídio. 

 

Cena 7: 

Cenário: Residência do casal (Maria Clarisse e Victor Hugo) e Hospital – representação de 1970  

[ Áudio da Copa: Brasil Tricampeão e ditadura militar] 

Maria Clarisse desce escadas em trabalho de parto junto com o esposo Victor Hugo que 

a ampara. O marido segura um rádio pequeno no ouvido, onde são narrados os últimos momentos 

do jogo. (Fecha no gol). Os dois saem do hospital e estão felizes pela chegada de Samuel, o mais 

novo membro da família. 

 

Cena 8: 

Cenário: Calçada da Rua Maranhão – representação de 1980  

Samuel apoia-se na mureta de uma das residências da região e começa a ler um jornal 

para saber as novidades do dia. Este é um dos hobbies preferidos do rapaz.  

Naquela manhã, Gina está caminhando pelo local e passa em frente a Samuel, que 

perseguiu a moça com o olhar de admiração diante da sua beleza. A mesma cena ocorre no dia 

seguinte, ambos sorriem um para o outro e assim surge o início de um grande romance.  

 

[efeito borboleta – todos os acontecimentos de 1930 até 1980 que mudaram o destino de 

Isaac]  
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Cena 9: 

Cenário: Quarto de Isaac - representação de 2018  

 A mãe de Isaac grita chamando o filho. Isaac volta à realidade. 

 

Cena 10: 

Cenário: Banheiro da residência de Isaac. 

 Isaac compreende a trajetória judaica e a história de todos os pequenos detalhes que 

ocorreram influenciando no seu destino e mostrando a verdadeira importância de sua religião. 

 Então, o garoto se olha no espelho e ajusta sua kipá, simbolizando a volta de sua confiança 

na sua própria crença.  

 

Cena 11: 

Cenário: Antigo Colégio Renascença fechado para ser demolido no bairro Higienópolis. 

 Isaac decide andar pelas ruas do bairro Higienópolis e passa em frente ao antigo Colégio 

Renascença, remetendo a importância da construção que fez parte de histórias passadas que 

influencia seu presente.  

 

 

SINOPSE 

Isaac é um adolescente judeu, estudante do Colégio Renascença, que está em conflito com seus 

desejos e as tradições de sua religião. Ao encontrar um velho álbum de fotos, porém, é capaz de 

ver toda a história sobre sua origem, desde a década de 30 até o casamento de seus pais; a partir 

dessa epifania, o jovem reconhece o valor dos costumes judaicos. 

O curta vai abordar diversos temas em conjunto com a cultura judaica e estará em paralelo com 

a história do antigo Colégio Renascença e do Brasil. 
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STORY BOARD 

 

 

   
Figura 22: Isaac 

caminhando na volta da 

escola. 

 

Figura 23: Esquina da rua 

do Colégio Renascença. 

 

Figura 24: Isaac voltando 

pra casa. 

 

   
Figura 25: Isaac abrindo a 

porta de seu quarto. 

 

Figura 26: Isaac entrando 

em seu quarto. 

 

Figura 27: Isaac em 

conflito interno devido ao 

judaísmo. 

 

   
Figura 28: Isaac mexendo 

no celular. 

 

Figura 29: Foto da garota 

que Isaac gosta. 

 

Figura 30: Isaac deita na 

cama e percebe um objeto 

estranho. 
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Figura 31: Isaac pega o 

objeto. 

 

Figura 32: Isaac percebe 

que é um álbum de família. 

 

Figura 33: Isaac analisa o 

álbum. 

 

   
Figura 34: Isaac verifica 

que não há nenhuma foto 

dele no álbum. 

 

Figura 35: Isaac tira uma 

selfie. 

 

Figura 36: Com a foto já 

revelada, Isaac adiciona 

sua imagem ao álbum. 

 

   
Figura 37: A mente de 

Isaac volta ao tempo. 

 

Figura 38: Cafeteria da 

década de 30. 

 

Figura 39: Octávio está na 

cafeteria. 
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Figura 40: Café de Octávio. 

 

Figura 41: Octávio 

tomando café. 

 

Figura 42: Amélia 

chegando à cafeteria. 

 

   
Figura 43: Amélia e 

Octávio se esbarram. 

 

Figura 44: Década de 40, 

Alfredo trabalhando. 

 

Figura 45: Alfredo 

folheando seus livros. 

 

   
Figura 46: Amélia 

entrando no escritório de 

Alfredo. 

 

Figura 47: Amélia andando 

até a mesa de Alfredo. 

 

Figura 48: Amélia 

chegando à mesa de 

Alfredo. 
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Figura 49: Amélia 

entregando papelada para 

Alfredo. 

 

Figura 50: Amélia e 

Alfredo resolvendo 

problemas. 

 

Figura 51: Representação 

da 2ª Guerra mundial. 

 

   
Figura 52: Alfredo em seu 

escritório. 

 

Figura 53: Livros de 

Alfredo. 

 

Figura 54: Rosa, cliente de 

Alfredo, chegando ao 

banco. 

 

   
Figura 55: Rosa 

cumprimenta Alfredo. 

 

Figura 56: Alfredo 

cumprimenta Rosa. 

 

Figura 57: Década de 50, 

Rosa caminhando. 
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Figura 58: Colar de Rosa 

da Estrela de Davi. 

 

Figura 59: Descrição de 

Rosa. 

 

Figura 60: Irmão de Rosa, 

Vladimir Herzog, e família. 

 

   
Figura 61: 

Contextualização da 2ª 

Guerra Mundial. 

 

Figura 62: Imigrantes 

judeus refugiados no 

Brasil. 

 

Figura 63: Colar de Rosa 

ao chão. 

 

   
Figura 64: Joaquim recolhe 

o colar. 

 

Figura 65: Joaquim corre 

atrás de Rosa para 

devolver o Colar. 

 

Figura 66: Rosa dispensa 

Joaquim. 
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Figura 67: Joaquim se 

apaixona por Rosa. 

 

Figura 68: Década de 60. 

 

Figura 69: Reunião de 

esquerda. 

 

   
Figura 70: Joaquim e Rosa 

na reunião de esquerda. 

 

Figura 71: 

Contextualização sobre o 

golpe militar e reuniões de 

esquerda. 

 

Figura 72: Participantes da 

reunião de esquerda. 

 

   
Figura 73: Maria Clarisse 

na reunião de esquerda. 

 

Figura 74: Alan e seu 

namorado na reunião de 

esquerda. 

 

Figura 75: Olga, mãe de 

Alan, desaprovando o 

namoro de seu filho com 

um homem. 
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Figura 76: Alan e seu 

namorado passeando no 

parque. 

 

Figura 77: Olga espiando 

seu filho Alan com o 

namorado. 

 

Figura 78: Olga brigando 

com o filho por causa de 

suas atitudes. 

 

   
Figura 79: Bebida e 

remédios de Alan. 

 

Figura 80: Remédios que 

Alan decide ingerir. 

 

Figura 81: Alan tomando 

todos os remédios de uma 

vez. 

 

   
Figura 82: Olga chegando 

ao enterro de seu filho 

Alan. 

 

Figura 83: Olga, Rosa e 

Maria Clarisse no enterro 

de Alan. 

 

Figura 84: Jornal da 

década de 70. 
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Figura 85: 

Contextualização histórica 

da década de 70. 

 

Figura 86:Hugo e Maria 

Clarisse à espera do 

primeiro filho, Salomão. 

 

Figura 87: Maria Clarisse e 

Hugo comemorando o gol 

do Brasil. 

 

   
Figura 88:  Maria Clarisse 

e Hugo indo para a 

maternidade. 

 

Figura 89: Maria Clarisse 

tendo uma contração. 

 

Figura 90: Maternidade. 

 

   
Figura 91: Maria Clarisse e 

Hugo saindo da 

maternidade com Salomão. 

 

Figura 92: Década de 80, 

contextualização histórica. 

 

Figura 93: Colégio 

Renascença do bairro 

Higienópolis. 
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Figura 94: Gina 

caminhando. 

 

Figura 95: Salomão 

observando Gina passar em 

sua frente. 

 

Figura 96: Segundo 

encontro entre Salomão e 

Gina. 

 

   
Figura 97: Salomão tendo 

um amor à primeira vista 

por Gina. 

 

Figura 98: A mente de 

Isaac volta a atualidade. 

 

Figura 99: Efeito 

borboleta. 

 

   
Figura 100: Octávio não 

esbarra em Amélia. 

 

Figura 101: Amélia não 

indo conversar com 

Alfredo. 

 

Figura 102: Rosa não 

cumprimentando Alfredo. 
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Figura 103: Alfredo não 

cumprimentando Rosa. 

 

Figura 104: Joaquim não 

indo atrás de Rosa para 

devolver o colar. 

 

Figura 105: Joaquim não 

pertencendo ao grupo de 

esquerda. 

 

   
Figura 106: Maria Clarisse 

não pertencendo ao grupo 

de esquerda. 

 

Figura 107: Hugo e Maria 

Clarisse não se casando e 

Salomão não nascendo. 

 

Figura 108: Gina não 

passando em frente a 

Salomão. 

 

   
Figura 109: Salomão e 

Gina não se casando. 

 

Figura 110: Isaac 

orgulhoso por existir e por 

ser judeu. 

 

Figura 111: Isaac 

observando o Colégio 

Renascença do bairro 

Higienópolis. 
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Figura 112: Colégio 

Renascença do bairro 

Higienópolis prestes a ser 

demolido. 
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA TRAGÉDIA SOBRE AMAR 

 

ALUNO(S): CECÍLIA MALAVOLTA, DANIELA KOPAZ, FABIANA ABATE E OLÍVIA MODERNO 

E-MAIL: FERNANDA@FERNANDAMAZZA.COM.BR ; oliviamodernof@gmail.com ; 

danimk1205@hotmail.com ; cmalavolta@gmail.com ; fabiana.abate@yahoo.com  

ORIENTADOR: PROFª. MS. FERNANDA MAZZA GARCIA 

 
RESUMO 

 

 O “videocrônica” Violência contra a mulher: uma tragédia sobre amar apresenta as mazelas 

que um relacionamento abusivo traz à vida de uma mulher,  por meio de uma síntese de 

linguagens, que se constrói à luz de conceitos dialógicos bakhtinianos e intertextuais, de 

Kristeva, estudados no componente curricular Intertextualidade Digital.    O tema, de profundo 

interesse social, uma vez que o número de casos que envolve esse tipo de violência cresce 

significadamente no país, tem como objetivo mostrar essa realidade de modo eloquente, por meio 

de metáforas em todas as matrizes da linguagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: INTERTEXTUALIDADE DIGITAL; METÁFORA ; RELACIONAMENTO ABUSIVO; 

LINGUAGEM. 

 

ESTRUTURA DO CORPO DO TRABALHO 

 
PROPOSTA DO FILME 

 

Por  meio de metáforas verbais, visuais e sonoras, a videocrônica Violência Contra A Mulher: 

Uma Tragédia Sobre Amar narra as fases de um relacionamento abusivo, tendo em vista as aulas 

do componente curricular Intertextualidade Digital, ministrado pela Profª. Ms. Fernanda Mazza 

Garcia, o dialogismo bakhtiniano e a intertextualidade, de Kriteva. O texto multimidiático foi 

construído por meio de um planejamento sistemático, no qual três matrizes da linguagem -verbal, 

visual e sonora- inter-relacionam-se poeticamente e revelam O Navio Negreiro, de Castro Alves, 

e Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial de Sebastião Salgado, como intertextos, em 

um palco poético, cuja a proposta é colocar a violência em cena. 

 

 

 

Ideia 

O texto multimidiático Violência Contra a Mulher: uma tragédia sobre amar relaciona o tema 

abuso a um símbolo, geralmente, presente em relacionamentos - as flores. É a partir dele que a 

narrativa se desenrola, no plano visual,  do início ao fim, o que o torna protagonista em cena. 

mailto:Fernanda@fernandamazza.com.br
mailto:oliviamodernof@gmail.com
mailto:danimk1205@hotmail.com
mailto:cmalavolta@gmail.com
mailto:fabiana.abate@yahoo.com


1683 

 

Flores nas cores brancas, amarela e azul representam metaforicamente o amor, enquanto as 

vermelhas e a tinta preta e dourada fazem alusão à violência física e psicológica que as mulheres 

sofrem nesse tipo de relacionamento. Esses recursos imagéticos acompanham a personagem ao 

longa da narrativa, onde se transformam e assumem características singulares, conforme as cenas 

mudam e o texto verbal é exposto. A intenção é mostrar que não há apenas fases ruins, em um 

relacionamento abusivo. Apesar de O navio negreiro ser o intertexto deste trabalho, importa 

ressaltar que o vídeo substitui a temática da escravidão por relacionamento abusivo e o percurso 

trágico é apresentado às avessas. Isso porque, apesar de o gênero trágico, ser perseguido durante 

quase toda a narrativa, no desfecho ele é abandonado, uma vez que há um   final feliz, a libertação 

da mulher. Constata-se, assim, uma atualização do texto castroalvino, no que se refere ao gênero, 

estrutura e temática. O plano imagético , por sua vez, serviu-de de Trabalhadores: uma 

arqueologia da era industrial como intertexto. Apesar da temática também ter sido atualizada, a 

linguagem de Sebastião Salgado e seu estilo, respeitado. 

 

Story Line 

Uma mulher encontra o que acredita ser o amor de sua vida. No início, tudo são flores, um luxo 

radioso de sensações toma conta da vida da protagonista, porém, com o passar do tempo, a 

relação torna-se doentia, abusiva física e psicologicamente. Apesar da resistência em manter-se 

na relação, a personagem consegue, por fim, libertar-se. 

Sinopse 

 

A trama se inicia com a história de uma mulher que descobre o amor. À medida que vive essa 

aventura, seus sentimentos ficam cada vez mais intensos, e sua relação, mais idealizada. Com o 

decorrer da frágil  relação, a garota, coberta de pureza e esperança, conhece a dor, o desafeto e a 

violência. A beleza do amor é apagada e dá espaço para tristeza, decepção e insegurança. Por 

meio de flores e cores, essas sensações são figuradas poeticamente e, progressivamente,  mudam 

em cada fase da narrativa, elucidando o que se passa na vida da personagem. 

 

Roteiro  

O texto multimidiático foi idealizado com a figura de linguagem metáfora em primeiro plano. 

Optamos por dispor fotos em sequência (Time Lapse), para compor o vídeo. Em conjunto, 

decidimos que as flores seriam as referências adotadas  para representar  amor e a feminilidade. 

A flor amarela representa a felicidade, em nosso vídeo, enquanto a vermelha personifica a dor, 

alusões às cores representadas em O navio negreiro, de Castro Alves,  para representar o paraíso 
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e o inferno, respectivamente, no primeiro e quarto cantos. A tinta tornou-se parceira crucial no 

projeto, para simbolizar a dor e a violência, especialmente o tom dourado, predominante, no  

início do vídeo, e a cor preta, que representa o medo e solidão, exposta no clímax da obra. As 

fotos foram capturadas em um cômodo vazio, para que o foco fosse apenas a personagem. Os  

primeiros momentos, retratados em preto e branco, demonstram as idealizações criadas por ela, 

que não enxerga a real situação em que vive. Importa ressaltar que a utilização do preto e branco 

traz a obra Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial, de Sebastião Salgado, como 

intertexto, já que o fotógrafo se serve desse  recurso, para temáticas idealizadas. Uma a uma, as 

flores amarelas são colocadas no corpo da personagem, para mostrar a crescente euforia e paixão 

da menina, na primeira fase da relação. Em seguida, flores vermelhas entram em cena, a fim de 

retratar os espaços em que os abusos cometidos pelo companheiro superam a felicidade por ela 

sentida. A convivência tóxica e os danos são manifestados, por meio, da tinta preta, que simboliza 

o organismo repelindo o relacionamento. As leves pinceladas passam a ser grandes manchas 

exacerbadas pela violência, mudança que simboliza o corte em sua pureza. Por fim, usa-se o 

buquê queimado como uma referência que faz alusão ao fim do relacionamento e à libertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Story board 

 

   
INÍCIO DO RELACIONAMENTO CONHECENDO O AMOR IDEALIZAÇÃO DO AMOR 
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AMOR IDEALIZADO CEGANDO 

A REALIDADE 

INÍCIO DO ABUSO CONSEQUÊNCIAS DA 

HOSTILIDADE 

   
O AUGE DA VIOLÊNCIA MARCAS DA AGRESSÃO 

PROLONGADA 

PUREZA DA PERSONAGEM EM 

MEIO AO RELACIONAMENTO 
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YASUMASA SAITO - LILLY 

 
Aluno(s): Daisuke Hattori e Guilherme Vinicius 

E-mail: daihattori@gmail.com e guiguest96@gmail.com 

Orientador: Profª Fernanda Nardy 

 

 
RESUMO 

 
Este trabalho apresenta o projeto audiovisual "Yasumasa Saito - Lilly", um documentário que 

demonstra a vida de uma família que convive com um portador de Alzheimer. Expondo a 

ideia; no qual compõem o ponto de partida, principais motivações e objetivos. Sua sinopse, 

revelando a história e pessoas envolvidas. E por fim o storyboard, esclarecendo a estrutura 

geral do documentário e de como a história foi construída. O objetivo do projeto não é 

somente expor o processo de criação, mas também conscientizar o público sobre a doença. 

 

PALAVRAS-CHAVE: documentário; alzheimer; saúde; conscientização. 

 
 

Ideia 

Por meio de um pequeno documentário, revela-se a complexidade que envolve o Alzheimer 

através da vida de uma determinada família que convive com um portador, a batalha diária 

de todos que acabam sendo afetados, seus sentimentos e como lidam com a situação 

emocionalmente e através da empatia e emoção, gerar conscientização de tal doença. 

É importante ressaltar a associação do conteúdo à empresa farmacêutica Lilly, a qual investe 

na área de pesquisa do Alzheimer, revelando assim seus objetivos e posicionamento diante a 

situação. 

 

Sinopse 

Uma família de Mogi das Cruzes, com origem em Belém do Pará, e raízes no Japão. O dia-

a-dia e a convivência com Yasumasa Saito, portador de Alzheimer. As dificuldades, 

mudanças e adaptações sofridas reveladas por Clara Hattori (filha) e Daisuke Hattori (neto). 

Uma história que traduz a batalha diária de uma, entre tantas outras famílias ao redor do 

mundo. 

mailto:daihattori@gmail.com
mailto:guiguest96@gmail.com
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Storyboard 

 

 

Localização e data Fotos da família Depoimento da filha 

   

Fotos antigas de Yasumasa Fotos da família Arquivo Yasumasa ainda 

lúcido 

   

Arquivo Yasumasa aceitando 
a doença 

Rotina de mudança 
de decúbito 

Rotina de mudança 
de decúbito 

 
 

   

Rotina de alimentação Rotina de mudança de 

decúbito nas madrugadas 

Depoimento do neto 
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Yasumasa deitado Apresentação final 
de Yasumasa 

Lettering: "Quase 44 milhões 
de indivíduos ao redor do 

mundo têm alzheimer" 
 

   

Lettering: "Em 2030 

estima-se cerca de 75 
milhões" 

 

Lettering: "135 milhões em 

2050" 

Assinatura da empresa Lilly 
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