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 RESUMO 

 

A sociedade atual possui características marcantes como a individualidade, a falta de tempo, a 

busca pelo prazer, pela felicidade e pelo o amor. Esses aspectos estão diretamente 

relacionados com a publicidade, mais especificamente, relacionados aos temas dos filmes 

publicitários produzidos para televisão, o foco principal deste trabalho. Assim, a presente 

pesquisa propõe-se a analisar três filmes publicitários criados para os anunciantes Sprite, 

Serenata de Amor e Natura, selecionados por possuírem três abordagens diferentes do 

sentimento de amor como apelo publicitário na sociedade pós-moderna.  Para isso, a 

metodologia deste estudo é composta pela pesquisa de natureza qualitativa, pela análise de 

conteúdo e pelo método comparativo. Categorias de análise foram criadas, baseadas nos 

referenciais deste trabalho, com a finalidade de analisar os comerciais entre si e 

posteriormente compará-los, para entender como se dá a utilização do sentimento de amor 

como apelo publicitário 

 

Palavras-chave: Amor; Publicidade; Apelo Emocional, Sociedade Pós-Moderna. 

 

 

ABSTRACT 

 

The today’s society has very salient features, such as individuality, the lack of time and the 

quest for pleasure, for happiness and love. These aspects are directly related with the 

advertising, more specifically, in television advertising films, which are the main focus of this 

work. Thus the present research proposes to examine three advertising films created for 

Sprite, Serenata de Amor and Natura. They were selected because they have three different 

approaches to work with the feeling of love as publicity appeal in the postmodern society. For 

this, the methodology of this study is composed os a qualitative research, a content analysis 

and a comparative method. Later, analysis categories were created, based on the references 

discussed here, in order to analyze the commercials among themselves and then compare 

them to understand how does the use of the feeling of love as publicity appeal. 

 

Keywords: Love. Advertising. Emotional Appeal. Post-Modern Society. 

 



 
 

10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade pós-moderna tem como uma das suas características o consumo, 

caracterizado pela busca contínua por produtos capazes de compor uma realidade desejada.  

 

Para os consumidores da sociedade de consumo, estar em movimento - procurar, 

buscar e não encontrar ou mais precisamente, não encontrar ainda – não é sinônimo 

de mal-estar, mas promessa de bem aventurança, talvez a própria bem aventurança 

(BAUMAN, 1999, p.91). 

       

Outra característica dessa sociedade de consumo é a rapidez com que os seus 

consumidores desejam e deixam de desejar algo que antes lhes parecia essencial. Não se 

limitando somente a bens e serviços, é possível incluir nessa substituição instantânea de 

desejos, os relacionamentos, os laços e os sentimentos, como por exemplo, o amor. Em 

virtude disso, Bauman (1999, p.90), afirma que a “cultura da sociedade de consumo envolve, 

sobretudo, o esquecimento, não o aprendizado”.  

   A sociedade de consumo necessita ser alimentada a todo tempo por motivações de 

consumo e, por isso, é possível associá-la diretamente com a publicidade que, 

simplificadamente, trata-se da necessidade de comunicar a alguém a existência e as 

qualidades de um produto ou serviço que outro alguém disponibiliza.  

   Após a Segunda Guerra Mundial, a publicidade encaminhou-se para a formação que 

tem atualmente. Hoje, é possível responsabilizá-la também pelo aumento da concorrência, se 

partirmos do princípio do seguinte ciclo: quando um produto ou serviço se desenvolve, 

estimula a evolução de outros produtos e serviços, capazes de encantar cada vez mais o 

target
1
. Essas melhorias podem geram o aumento do lucro. 

   Esse ciclo, para ser concluído, depende dentre outras coisas, do conhecimento da 

empresa sobre o target; saber o que ele gosta, o que ele precisa, saber como persuadi-lo e, 

principalmente, saber criar uma realidade desejada para esse consumidor.   

   Todo o discurso publicitário está relacionado com o público-alvo. Percebemos isso ao 

entender que idealizar, imaginar, desejar e amar os produtos ou serviços da forma que nos são 

apresentados, nada mais é do que uma consequência do vínculo emocional criado também por 

artifícios da publicidade para com o consumidor. Para envolver o target, a publicidade utiliza 

a sedução, seja pela palavra, pelo som ou pelas imagens. Ao conhecê-lo, é possível 

desenvolver campanhas publicitárias que o envolvam, afinal, o mesmo, todos os dias, está 

exposto a várias outras abordagens de cunho persuasivo veiculadas. 

                                                           
1
 Target: alvo, em inglês. Expressão utilizada para definir público-alvo (SAMPAIO, 1999, p.362). 
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   De uma forma simplificada, nos processos de comunicação, ocorre um processo que 

envolve três elementos básicos: o emissor, a mensagem e o receptor, independentemente da 

forma de comunicação seja ela, corporal, oral, manuscrita, impressa, eletrônica, entre outras. 

 Na comunicação eletrônica, mais precisamente na televisão, o meio que será abordado 

nessa pesquisa, a linguagem pode ser dividida em verbal e não-verbal. Ambas tem a mesma 

importância. A televisão é considerada, segundo MARTINS (2004, p.144), “um rádio com 

cor, ação e movimento, pode-se explorar ao máximo essas qualidades, ou seja, deve-se criar 

levando em conta a possibilidade de beleza plástica e excelente execução técnica”. 

 Além disso, a mensagem publicitária desenvolvida para a televisão traz como essência 

persuasiva o apelo emocional, já que o meio possibilita a utilização de vários artifícios de 

imagem e som de uma forma interligada.        

 Após definir o objeto de estudo e analisar os autores apresentados no decorrer deste 

trabalho, surge o questionamento principal deste estudo: de que forma o sentimento de amor é 

utilizado como apelo publicitário na sociedade pós-moderna nos comerciais de TV das marcas 

Sprite, Serenata de Amor e Natura, veiculados no ano de 2007, 2008 e 2010 respectivamente?  

 Os seguintes objetivos derivam do objetivo geral deste trabalho: analisar os filmes 

publicitários selecionados, baseados nas categorias de análises criadas, comparar os filmes 

publicitários selecionados, a fim de entender o processo da utilização do sentimento do amor 

como apelo publicitário e, finalmente, verificar como é a representação do sentimento de 

amor na sociedade pós-moderna. 

Para isso, este trabalho tem como foco, a utilização do apelo publicitário, mais 

precisamente, do sentimento de amor na sociedade pós-moderna. Para o desenvolvimento 

desta pesquisa foram selecionados três filmes publicitários, dos anunciantes: Sprite, Serenata 

de Amor e Natura.  

    O primeiro comercial foi criado pela agência Ogilvy e adaptado para o Brasil pela 

McCannErickson, em 2007, para o anunciante Sprite. O segundo filme publicitário foi 

desenvolvido pela agência W/Brasil no ano de 2008, para o cliente Serenata de Amor. E o 

terceiro, foi criado para a Natura, no ano de 2010, pela agência PeraltaStrawberryFrog, para 

divulgação de um teaser
2
 sobre a nova linha de perfumes Amó.  

   Todos os filmes publicitários selecionados por utilizarem abordagens distintas sobre o 

sentimento de amor, o que gera a possibilidade de análise sobre como a mensagem 

                                                           
2
 Teaser: “Mensagem curta que antecede o lançamento de uma campanha publicitária, gerando expectativa para 

ela. Pode ou não ser identificada”(SAMPAIO, 1999, p.362). 
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publicitária se apropria deste e o transforma em apelo, colaborando para a construção do 

imaginário do consumidor pós-moderno. 

   Ao estudar filmes publicitários desenvolvidos para televisão e veiculados em território 

nacional, este trabalho ajuda a entender como se dá a abordagem do tema amor na 

publicidade. Portanto, para a sociedade, o presente trabalho é relevante por abordar suas 

inquietações e relações interpessoais, que atualmente tornaram-se mais superficiais, efêmeras 

e muitas vezes minimizadas em uma tela de computador.     

   Porém, em contraponto a essas mudanças, os indivíduos dessa sociedade pós-moderna, 

tendem a almejar uma realidade estereotipada apresentada na televisão, como por exemplo, os 

almoços de domingo, a família reunida, o casal apaixonado, entre outras situações. Por esse 

motivo, para que haja uma compreensão do assunto, é necessário contextualizá-lo nesta  

sociedade.  

      A motivação inicial para desenvolver essa pesquisa é pessoal, por uma busca ao 

conhecimento sobre como a publicidade pode ser vista e caracterizada como parte da 

sociedade pós-moderna em que vivemos, já que os integrantes dessa sociedade são abordados 

a todo o momento por peças publicitárias de diferentes produtos e serviços.  

   O presente trabalho está dividido em quatro etapas de referencial teórico. O primeiro 

faz referência à sociedade pós-moderna, suas características e o comportamento da mesma 

com relação à felicidade e ao consumo, na qual a busca pelo prazer e a satisfação constante 

são abordadas. O segundo apresenta a linguagem e a persuasão utilizadas pela publicidade 

para envolver o consumidor por meio do apelo emocional e outros artifícios da linguagem. O 

terceiro traz alguns aspectos gerais sobre a televisão e, posteriormente, sobre o filme 

publicitário, por tratar-se do tipo de publicidade a ser analisado neste trabalho. Finalizando, o 

quarto e último capítulo, discorre sobre o sentimento de amor, suas formas e tipos, como a 

sociedade pós-moderna sente e é sensibilizada pelo mesmo, tanto na sua forma primordial, 

quanto como ferramenta de sedução e atração para o consumo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

2 INQUIETAÇÕES DE UMA SOCIEDADE PÓS-MODERNA  

    

   A Pós-modernidade, segundo Santos (2000), teve início em 1950, quando se encerra a 

Modernidade. É definida, segundo o mesmo autor, por mudanças nas artes, na ciência, na 

política, e na economia. É a era da produção de conteúdo auxiliada pela tecnologia eletrônica, 

marcada por algumas características como, por exemplo, a falta de tempo, a fragilidade dos 

relacionamentos e das emoções, o individualismo exacerbado e a busca pelo prazer. 

   Sobre o individualismo, Bauman (2001, p.43) acredita ser uma das características 

sobre a qual os indivíduos não possuem controle, afinal, tal comportamento é uma “fatalidade, 

não uma escolha”. A própria sociedade determina que, com o apoio de outro indivíduo, pode 

ser mais fácil enfrentar um desafio ou uma dificuldade. Porém só será possível superá-la 

quando se tem controle da situação sozinho. Caso isso não aconteça, sua auto-suficiência é 

colocada em risco, dando início a um ciclo sem fim. Afinal, se os indivíduos contemporâneos 

não conseguem passar por uma determinada situação sozinhos, certamente para a sociedade 

pós-moderna, como sugere Bauman (2001 p.43) “deixaram de aprender e dominar, como 

deveriam, as artes da auto-expressão e da impressão que causam”. 

   Assim ocorre o desencadeamento de outra característica importante da sociedade pós-

moderna: a valorização da opinião do outro. Importar-se com o que o outro pensa, ou como 

irá reagir perante determinada situação, faz com que os indivíduos contemporâneos transfiram 

o poder de construção de seu pensar a outra pessoa, iniciando uma busca pela libertação, que 

segundo Bauman (2001), nada mais é do que libertar-se de algo que impede a movimentação, 

o ir em frente.      

   Vivemos em uma sociedade que, segundo Bauman (2001), nos prende através de 

vários estereótipos, ou seja, imagens pré-concebidas sobre determinado grupo de pessoas, 

sejam eles relacionados à beleza, à moda, a atitudes, entre outros. A não obediência à regras 

possibilita uma relação de discriminação, pois, o indivíduo que não segue esses padrões é 

considerado estranho. 

    É possível afirmar que a própria sociedade é quem produz o indivíduo estranho, 

diferente. A mesma impõe, muitas vezes, através dos meios de comunicação, diretrizes a 

serem seguidas, tornando, assim, a mídia co-responsável pelo que será tendência ou não. Os 

indivíduos que não seguem essas diretrizes sentem-se perdidos, em meio à sociedade criada 

com base em inúmeras regras morais, políticas e físicas.  

 



 
 

14 
 

     De acordo com Bauman (1998, p.27), 

 

cada espécie de sociedade produz sua própria espécie de estranhos e os produz de 

sua própria maneira, inimitável. Se os estranhos são as pessoas que não se encaixam 

no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo – num desses mapas, em dois ou em 

três; se eles, portanto, por sua simples presença deixam turvo o que deve ser 

transparente [...] geram a incerteza, que por sua vez dá origem ao mal-estar de se 

sentir perdido. 

 

   Ainda, segundo o autor, o sentir-se perdido dos homens e mulheres contemporâneos é 

capaz de gerar um conflito de identidade. Esses indivíduos geralmente passam a buscar por 

algo que não sabem exatamente o que é, mas de uma forma ou de outra desejam muito. Como 

afirma Bauman (1998), a sociedade pós-moderna, é inquieta, insatisfeita e sonhadora. 

Por isso que, Eugène Enriquez citado por Bauman (2008), defende que na sociedade 

pós-moderna ninguém mais é invisível. A intimidade, a vida de cada indivíduo é exposta, nos 

meios de comunicação como a televisão e na internet, afinal “na era da informação a 

invisibilidade é equivalente à morte” (GERMAINER GREER apud BAUMAN, 2008 p.21).  

Ao classificar a sociedade pós-moderna como de “informação”, Germainer Greer 

citado por Bauman (2008), leva em consideração que as informações, para a sociedade pós-

moderna, estão cada vez mais acessíveis. E um dos motivos para isso é que com o avanço dos 

meios de comunicação, as fronteiras foram extintas por invenções tecnológicas, como, por 

exemplo, a internet. Esse meio possibilita estarmos em vários lugares em um curto espaço de 

tempo e expande o conhecimento sobre qualquer assunto. O conhecimento não é mais restrito, 

pelo contrário, é possível escolher o que se quer ver, ouvir, ler e comprar. 

Com isso, é possível discorrer sobre algumas inversões de antigos valores que a 

sociedade pós-moderna vem sofrendo, onde a velocidade com que o tempo passa para a 

mesma, não permite mais que seus indivíduos percam tempo. Tudo se tornou rápido, da busca 

por informações às relações interpessoais, e, assim, situações e pessoas deixam de ter a 

importância que deveriam para dar espaço à conquista do ter e não mais do ser, refletindo em 

um conceito que move o pós-moderno: a busca pela plenitude, a busca pela felicidade. 

 

 

2.1 O QUE É SER UM PÓS-MODERNO FELIZ? 

    

   Nascemos programados para cumprir determinadas regras. Vivemos em busca de paz 

e outras milhares de representações do que seria a felicidade. Misrahi (1999, p.44) afirma que 
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a felicidade é “o valor privilegiado porque, na realidade ela é o objeto e a significação de 

todos os outros valores, quando estes são afirmativos da existência”. O estar feliz, pode ser 

considerado um estado de espírito, que reflete em todos os outros atos, ou seja, quando se está 

feliz, por consequência, outras coisas serão mais fáceis de alcançar.   

   A felicidade dos indivíduos, segundo Misrahi (1999), não deve depender de outras 

influências. Porém, o sujeito pós-moderno dificilmente está totalmente feliz, e muitas vezes 

por acreditar que a felicidade pode ser equiparada ao ato de encontrar um tesouro ou adquirir 

um produto, se seguir um mapa de regras pós-modernas corretamente será, recompensado 

com ela; toda a felicidade do mundo. 

 O conceito de felicidade para o indivíduo pós-moderno não pode ser facilmente 

explicado, pois, para os contemporâneos, a dificuldade não está em ser alegre, porém em 

permanecer com esse estado de espírito, afinal “é pela atualidade da alegria, a realidade 

efetiva, que a felicidade poderá se instaurar para além do mero presente” (MISRAHI, 1999, 

p.45). 

 Baudrillard (1995) acredita que o motivo pelo qual a felicidade não reina na sociedade 

denominada de consumo é justamente porque na maioria das vezes, consumindo é que o 

indivíduo torna-se feliz. Pois, o sentimento de posse pode satisfazer, realizar e saciar os 

desejos, mesmo que de uma forma momentânea.  

   Associar a felicidade com o acúmulo de riquezas tornou-se verdadeiramente natural, 

quando o produto deixa de ser somente produto, e passar a ter um simbolismo, um 

significado, um motivo maior que desperte o ato de consumir. E mais ainda, se nessa 

associação levarmos em conta os estereótipos, que se tornam chaves para o despertar do 

consumo. Um bom exemplo dessa afirmação é a seguinte relação: 

 

Os indígenas da Melanésia sentiam-se maravilhados com os aviões que passavam no 

céu. Mas, tais objetos nunca desciam até eles. Só os Brancos conseguiam apanhá-

los. A razão estava em que estes possuíam no solo, em certos espaços, objectos 

semelhantes que atraíam os aviões que voavam. Os indígenas lançaram se então a 

construir um simulacro de avião com ramos e lianas, delimitaram um espaço que 

iluminavam de noite e puseram-se pacientemente à espera que os verdadeiros aviões 

ali viessem aterrar" (BAUDRILLARD, 1995, pág. 21). 

 

 Com essa relação dos indígenas e os homens brancos, pode-se propor intertextualidade 

a ser aplicada aos indivíduos pós-modernos e o consumo. Se levarmos em consideração que o 

homem contemporâneo constrói sua imagem baseada na imagem de outro homem, 

inspirando-se no mesmo e, por consequência, deseja o que ele consome e ao imitar esse 

consumo, a felicidade será alcançada.  
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Adquirir produtos e sempre os últimos lançados, além de ser uma característica do 

consumidor pós-moderno é um ciclo sem fim, uma das formas que os indivíduos pós-

modernos encontraram para saciar a busca contínua pelo prazer e estar feliz. Afinal, segundo 

Misrahi (1999), a felicidade não é sozinha, ela está acompanhada da vida pessoal mais 

completa, estar feliz é dar sentido e plenitude à vida. 

 

 

2.2 O CONSUMO PÓS-MODERNO 

  

O consumo, de uma forma geral, é encarado como algo natural, totalmente rotineiro, 

banal e trivial na sociedade pós-moderna. Consumimos durante todo o dia, muitas vezes sem 

muito planejamento.  O consumo é: 

  

uma condição, e um aspecto permanente e irremovível da sobrevivência biológica 

que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos, Visto 

dessa maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos 

– e com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida 

(BAUMAN, 2001, p. 37). 

 

 Sendo assim, é possível afirmar que o consumo sempre ocorreu de uma forma 

contínua. O que diferencia a nossa sociedade das anteriores é justamente as mudanças que a 

forma de consumo sofreu com o passar dos tempos. 

Conforme Bauman (1999, p.94), “todo mundo pode ser lançado na moda do consumo, 

todo mundo pode desejar ser um consumidor e aproveitar as oportunidades de ser um 

consumidor”. Por esse motivo, é importante ressaltar que há um abismo entre o desejo de 

consumir e ser um consumidor efetivo. Ou seja, todos podem ser envolvidos por milhões de 

artifícios emocionais para a compra, porém, nem todos podem comprar. 

Para Bauman (1999), nada é mais ameaçador para o bom fluxo do consumo da 

sociedade pós-moderna do que a satisfação de seus consumidores. Para isso, envolve-se o 

consumidor através da sedução, do lúdico. É o caso da publicidade, que desperta o desejo 

fazendo com que a sociedade crie uma realidade desejada, que poderá ser alcançada com a 

compra de determinados produtos e ou serviços.   

   Baudrillard (1995) acredita que os valores de felicidade e consumo confundem os 

indivíduos, e, assim, o autor divide os objetos a serem consumidos em três categorias: o 

kitsch, o gadget e o lúdico. 
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   O kitsch são todos os objetos que se tornam consumidos em função da cultura, ou seja, 

lembrancinhas de determinados lugares, principalmente os visitados nas férias ou por lazer, 

que facilmente se transformam em quinquilharias. Isso porque não possuem nenhum valor de 

utilidade, pois são réplicas maiores ou menores que o objeto natural, mas que, para a 

sociedade pós-moderna, não deixam de ter valor.  

   Os objetos denominados gadget são aqueles que perdem sua real utilidade em função 

de acessórios atribuídos aos mesmos, fazendo com que os mesmos substituam a real utilidade 

do objeto. Para exemplificar esse tipo de objeto, Costa (2005) cita o telefone celular, que, com 

o passar dos tempos, evoluiu e atualmente é possível fazer muitas coisas além de somente 

ligações, como por exemplo, fotografar, escutar música, utilizá-lo como dispositivo móvel, 

acessar a internet, dentre tantas outras funcionalidade.      

   Sendo assim, o produto gadget funciona com o motivador de compra da sua sucessora, 

onde novas funções são atribuídas a uma versão antiga, por exemplo, mesmo que a essência 

do funcionamento e ou da utilidade do produto inicial não dependa deste novo atributo. 

   A terceira classificação dos objetos, o lúdico, é uma consequência do produto gadget, 

pois está relacionada com a imaginação e o sonho de possuir e saber manipular as 

funcionalidades de determinado produto. Porém, é importante ressaltar que o consumo “é um 

investimento combinatório e exclui a paixão” (Baudrillard, 1995, p.120), ou seja, desejar um 

objeto, sentir necessidade de tê-lo, apaixonar-se por ele nada mais são do que sentimentos 

superficiais. Pois a  

 

sociedade de consumo não se designa apenas pela profusão dos bens e dos serviços, 

mas pelo fato mais importante de que tudo é serviço: o que se oferece para consumir 

nunca se apresenta como produto puro e simples, mas como serviço pessoal e como 

gratificação (BAUDRILLARD, 1995, p.168). 

 

   Por esse motivo, torna-se mais simples a compreensão da lógica do processo de 

descarte dos objetos de forma rápida, pois o sentimento de realização ao comprar um objeto 

tem prazo de validade, e termina assim que outro objeto desperte uma nova paixão.   

   Na sociedade pós-moderna a relação com os produtos pode ser considerada de 

substituição, pois a todo o momento novos modelos de produtos, com novas tecnologias, são 

lançados no mercado e, por consequência, os antigos modelos são descartados. E quem não 

acompanha esse processo de desenvolvimento, fica para trás na “maratona do consumo”, pois 

o consumidor que forma a sociedade pós-moderna é o que deseja sempre mais. 
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Vivemos o tempo dos objetos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e 

inconformidade com sua sucessão permanente. Atualmente somos nós que os vemos 

nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as civilizações anteriores eram 

os objetos, instrumentos ou monumentos perenes, que sobreviviam às gerações 

humanas (BAUDRILLARD, 1995, p.15).  

 

 O ato de consumir está diretamente ligado, muitas vezes, com o que somos e queremos 

ser. Campbell (2006) acredita que o consumo move a Pós-modernidade por seus indivíduos 

não saberem exatamente onde estão e onde querem chegar. É o sentir-se perdido, já citado 

anteriormente. Assim, quem vende precisa entender, a todo tempo, quem são seus 

consumidores para saber o que eles estão imaginando ser e ter. A publicidade é um bom 

exemplo disso, pois, de acordo com Sant’anna (2002), ela aguça a emoção e apóia os 

indivíduos a desejarem os produtos de uma forma contínua, sempre para satisfazer seus 

desejos. 
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3 PERSUASÃO E LINGUAGEM PUBLICITÁRIA 

 

A linguagem publicitária, segundo Carvalho (1998), ao utilizar a persuasão, 

automaticamente há uma necessidade em se pensar no discurso clássico, mais precisamente, 

pela ciência da Retórica. O fascínio pela dominação do discurso nasce com os gregos, “era 

imperativo para certas camadas sociais dominar as regras e normas da boa argumentação. O 

exercício do poder via palavra era ao mesmo tempo uma ciência e uma arte” (BERTOMEU, 

2006, p.26). 

Conforme Carrascoza (1999) as fases da Retórica, segundo o esquema aristotélico, 

dividem o discurso coerente em quatro etapas: o exórdio, que é a introdução do texto; a 

narração, momento em que se menciona o que está acontecendo; as provas, que são as parte 

do discurso em que justifica-se o texto; e a peroração, que se trata da última oportunidade de 

assegurar a fidelidade do destinatário da mensagem.   

O estudo da retórica foi a primeira reflexão sobre linguagem como discurso e está 

diretamente ligado à persuasão, pois “o discurso persuasivo se dota de recursos retóricos 

objetivando o fim último de convencer ou alterar atitudes e comportamentos já estabelecidos” 

(CITELLI, 1986, p.32). 

A publicidade se utiliza desses recursos linguísticos como instrumento de persuasão, 

pois os mesmos possuem “o poder de influenciar e orientar as percepções e pensamentos, ou 

seja, o modo de estar no mundo e de vivê-lo, podendo permitir ou vetar determinados 

conhecimentos e experiências” (CARVALHO, 1998, p.19). 

Sendo assim, a função persuasiva na linguagem publicitária 

 

consiste em tentar mudar a atitude do receptor. [...] o publicitário leva em conta o 

receptor ideal da mensagem, ou seja, o público para o qual a mensagem está sendo 

criada. O vocabulário escolhido no registro referente a seus usos. Tornando pó base 

o vazio interior de cada ser humano, a mensagem faz ver que falta algo para 

completar a pessoa: Prestígio, amor, sucesso, lazer, vitória. Para completar esse 

vazio, utiliza palavras adequadas, que despertam o desejo de ser feliz, natural de 

cada ser. Por meios das palavras, o receptor “descobre” o que lhe faltava 

(CARVALHO, 1998, p.19). 

 

Por esse motivo, a linguagem publicitária é considerada envolvente e atraente. O 

termo linguagem pode ser definido como “um conjunto no qual nada significa por si, mas 

tudo significa em função dos outros elementos, a linguagem é o fenômeno geral que se 

particulariza em códigos” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). Ela pode ser dividida, ainda 

segundo as autoras em linguagem verbal e não verbal, sendo a verbal “construída com signos 
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linguísticos” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). E a linguagem não verbal constitui-se de 

“signos visuais, auditivos, táteis, gustativos, gestuais” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). 

    Portanto, a mensagem publicitária pode ser considerada plurissígnical, ou seja, 

“mensagens que empregam conjuntamente signos verbais e não-verbais [...] utilizando 

diferentes códigos” (HOFF; GABRIELLI, 2004, p.8). 

A linguagem publicitária
3
, segundo Carvalho (1998), sensibiliza o target através 

desses recursos linguisticos, pelo impacto emocional e tem como propósito argumentar a 

venda, ou divulgar uma imagem, conduzindo o consumidor à compra.  

 

Os recursos lingüísticos têm o poder de influenciar e orientar as percepções e 

pensamentos, ou seja, o modelo de estar no mundo e de vivê-lo, podendo permitir ou 

vetar determinados conhecimentos e experiências. Os termos que dominamos, 

conhecemos constituem um “patrimônio intelectual”, que se amplia de acordo com a 

intensidade de nossa vivência, de modo a permitir uma compreensão cada vez maior 

do mundo (CARVALHO, 1998, p.19). 

 

Um desses recursos a serem mencionados são as técnicas de persuasão utilizadas pela 

publicidade que, segundo Cidade (2006), possuem normalmente três mecanismos: os 

automáticos, os racionalização e os de sugestão. 

Os mecanismos automáticos podem ser caracterizados pela repetição da informação 

atingindo a memória do target, agindo como uma verdade intuitiva, “despertando uma espécie 

de refluxo mental” (CIDADE, 2006, p.34) que pode gerar a compra. Já os mecanismos de 

racionalização atingem o consumidor unindo o apelo emocional com o racional, pois quando 

se utiliza essa técnica apresenta-se uma “proposta que pode ser demonstrada e seguida de um 

benefício para o consumidor” (CIDADE, 2006, p.34), fazendo com que o target não tenha 

dúvidas de que o produto é eficiente e que está fazendo uma “boa compra”. Ainda de acordo 

com Cidade (2006), a terceira classificação desses mecanismos é a de sugestão que conquista 

o consumidor através de uma forte técnica persuasiva, motivando o público-alvo e 

despertando o desejo pelo que está sendo vendido.  

Conforme Cidade (2006), a boa utilização desses mecanismos traz consigo alguns 

apelos predominantes como, por exemplo, o texto com abordagem de humanização com uma 

grande carga emocional depositada, que faz com que haja uma identificação do target com o 

que está sendo apresentado.  

Outro exemplo é a abordagem de particularização, quando se identifica um produto 

como de qualidade segundo um benefício ou uma característica específica. Ainda pode-se 

                                                           
3
  O termo oficialmente não existe, porém representa um “registro ou variação da língua que como modalidade 

técnica tem certo grau de formalidade e de adequação à mensagem a ser expressa” (MARTINS, 2006, p.97). 
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exemplificar o texto com abordagem de diversificação, que se opõem ao anteriormente citado, 

pois cria mais de um uso para o produto. Além da abordagem de anti-produto que, de uma 

forma geral, mexe com a sensibilidade do público de uma forma agressiva, como se o mesmo 

tivesse a dependência de consumi-lo. 

 Já a abordagem de informação comparativa, abre espaço para o consumidor imaginar 

o que se está vendendo, afinal essa utilização como sua própria denominação a designa, 

compara o produto ou serviço com outros mais antigos ou com os da concorrência. E, por fim, 

a utilização da abordagem com testemunhal, quando uma pessoa torna-se cúmplice da 

eficiência do que se vende, garantindo a qualidade. 

O texto publicitário, segundo Citelli (1986), utiliza as figuras de linguagem como 

estratégia de formação e aproximação, além de prender a atenção do receptor. Dentre as 

figuras de linguagem pode-se classificar os seguintes níveis: semântico, fônico e gramatical. 

As figuras de linguagem do nível semântico “constituem-se de mecanismos da 

alteração do sentido das palavras”(GONZALES, 2003, p.104). Podem-se destacar: a metáfora, 

metonímia, antítese, paradoxo, hipérbole e eufemismo.    

De uma forma simplificada, a metáfora é considerada “uma comparação implícita” 

(GONZALES, 2003, p.104) entre a palavra ou a imagem e o sentido que a elas foi 

empregado. A metonímia, ao contrário da metáfora, utiliza-se de um termo para substituir 

outro, tendo uma relação “objetiva entre o plano de base e o plano simbólico do termo” 

(CITELLI, 1986, p.21). 

Na antítese se “estabelece, oposição entre situações, pessoas, imagens, palavras, 

expressões ou quaisquer outros elementos dentro do texto” (GONZALES, 2003, p.107), 

portanto o que se anuncia é apresentado como a solução, sempre de uma forma positiva e 

instantânea, ao comprar o que está sendo anunciado, automaticamente, soluciona-se o 

problema. Em oposição a essa instantaneidade, no paradoxo se “agrupam significados 

contrários ou contraditórios numa mesma unidade de sentido” (GONZALES, 2003, p. 109). 

 Existem outras figuras dentre as mais usadas: a hipérbole, conforme Gonzales (2003), 

caracteriza-se pelo exagero e a acentuação do que se apresenta. Na publicidade, pode ser, por 

exemplo, uma generalização. E, para finalizar, ainda segundo a autora, o eufemismo trata-se 

de uma maneira de amenizar um discurso que poderia ser agressivo. 

Nas translações do nível fônico, as que “recriam de algum modo, o significado 

presente no conteúdo, criam um efeito de sentido” (PLATÃO e FIORIN apud GONZALES, 

2003, p.121). Destacam-se o ritmo, a rima, a aliteração e a onomatopéia. 
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O ritmo ocorre em função da “alternância regular de sílabas fortes e fracas” 

(GONZALES, 2003, p.121). A rima utiliza a “repetição regular de sons” (GONZALES, 2003, 

p.122), não importando a posição da mesma na mensagem. Já a aliteração é caracterizada pela 

repetição da mesma consoante, e finalizando, a onomatopéia que, segundo Gonzales (2003), 

trata-se da apropriação de sons para lembrar o que as palavras representam. 

 Quanto às figuras de nível gramatical, destacam-se a repetição e o trocadilho. 

Conforme Gonzales (2003), a repetição, como o próprio nome sugere, repete determinada 

expressão com a finalidade de enfatizar e insistir no que se está afirmando. Ainda segundo a 

autora, no nível gramatical enquadra-se o trocadilho, que une os termos em função da sua 

sonoridade similar, mesmo que o sentido não seja. 

Sendo assim, é possível concluir que a “linguagem publicitária é: firmeza, convicção e 

clareza na mensagem ao público” (CIDADE, 2006, p.37), pois sempre, traz consigo uma 

carga de informação e persuasão para convencer o target. Para isso, é necessário motivá-lo, 

por meio de artifícios de persuasão, com uma linguagem criativa, seja ela verbal ou não 

verbal, mas sempre explorando de forma adequada a mensagem em paralelo com o meio 

escolhido. 

 Um bom exemplo de meio que utiliza as linguagens verbal e não-verbal, carregada de 

persuasão e apelo emocional é a televisão, que permite a união da imagem, som, a mensagem 

falada e escrita - além de todos os outros recursos anteriormente apresentados.  
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4 TELEVISÃO, UMA MÍDIA FASCINANTE 

 

Segundo Bertomeu (2006), na televisão, devido ao momento em que o telespectador se 

encontra, a mensagem ganha vida além de apelo visual. A utilização deste meio de 

comunicação produz a capacidade de reunir o produto, a imagem, seus benefícios, envolvendo-

os com uma trilha que exemplifique a situação. “A televisão é o Olimpo da comunicação. Não 

se inventou, até o presente momento, nenhum veículo com o poder de comunicação da TV: 

cor, som, movimento e uma capacidade única de atrair e monopolizar a atenção do 

consumidor” (FIGUEIREDO, 2005, p.117).  

Em função disso, Cashmore (1998), afirma que, a televisão é considerada um meio de 

massa influente e ao mesmo tempo de diversão, pelo alcance que tomou na vida da sociedade 

pós-moderna. Afinal ela é aceita dentro de nossas casas. Hoje, é possível caracterizá-la como 

parte da cultura dessa sociedade, sendo uma grande influenciadora de comportamento, 

difusora de modas e principalmente também fonte de informação para pessoas no mundo 

inteiro.  

 
No Brasil atual, quase todo mundo tem tevê em casa. Quem não tem, assiste no 

vizinho. [...] Seu papel é inegável. Hoje, a televisão é o veículo de comunicação que 

mais exerce influência sobre a sociedade, por meio de filmes, novelas, seriados, 

reality shows, telejornais, desenhos animados (BARRETO, 2004, p. 19). 

 

Por esses motivos, a televisão, de acordo com o Projeto Inter-Meios da revista Meio e 

Mensagem, nos últimos dez anos, tem 60% da verba do meio publicitário e em 2010, 64% da 

verba destinada para publicidade foi investida em televisão. Ao comparar o investimento feito 

em televisão com outros meios, a utilização da mesma com fins publicitários é de 62,93% 

como mostra a Figura 1. 

 

 

Figura 1: A fatia de cada meio no bolo publicitário (%). Fonte: Projeto Inter-Meios, Publicado na Edição 

Especial Meio e Mensagem “ Especial TV aberta” em 9 de maio de 2011. 

Televisão - 62,93%

Jornal - 12,36%

Revista - 7,5%

Internet - 4,84%
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Ezra Geld, diretor de mídia da JWT Brasil, afirma que o sucesso do meio está 

relacionado com a forma que o target recebe ao mesmo. Assim, quando o telespectador está 

assistindo televisão, normalmente sua condição é de relaxamento, afinal aquele momento é de 

lazer.  

De acordo com Machado (2005) o meio televisão pode ser compreendido de duas 

formas. Primeiramente como um meio de massa, capaz de impactar muitos indivíduos pós-

modernos, e esse é um dos motivos do grande investimento em televisão, apresentado 

anteriormente. E em um segundo momento, é possível definir o meio como um canal de 

expressão entre os indivíduos pós-modernos, ou seja, pode-se abordar a televisão “como um 

dispositivo audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir a seus contemporâneos 

os seus próprios anseios e dúvidas, as suas crenças e descrenças, as suas inquietações, as suas 

descobertas e os vôos de sua imaginação” (MACHADO, 2005, p.11). 

Assim, quando se produz conteúdo para a televisão é preciso levar em consideração o 

cotidiano do target, saber com o que ele se identifica e o que espera do produto. Pois “no 

filme publicitário a discussão sobre o produto começa quando o filme termina. É por isso que 

se diz que ele deve continuar, após os 30 segundos, na mente do consumidor (BARRETO, 

2004 p.38). 

E por esse motivo que quando se produz conteúdo publicitário para televisão, mais 

especificamente os filmes publicitários, os mesmo, muitas vezes, carregam muitos apelos 

emocionais, e cenas que causam identificação. 

 

 

4.1 O FILME PUBLICITÁRIO 

 

Os filmes publicitários possuem características particulares e por esse motivo, podem 

ser definidos como: 

 

uma ação dramática, com início, meio e fim. Também por meio de uma seqüência de 

imagens ou cenas, para projeção em uma tela. Pelo simples fato de ser publicitário, 

contudo, é um filme para vender. É esse o ponto fundamental: vender um produto, 

uma ideia, o que for. Mas tem que vender (BARRETO, 2004, p.18). 
  

Para anunciar na televisão “é necessário ter em mente que existem dois tipos básicos 

de comerciais, os filmes de varejo (hard sell) e os comerciais de marca (soft sell).” 

(FIGUEIREDO, 2005, p.119). O hard sell, trata-se da apresentação dos benefícios do produto 

ao telespectador, muitas vezes despertando o interesse somente do consumidor que já pensava 
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em adquirir um produto como aquele. Já soft sell é a definição para os comerciais que serão 

abordados nesse trabalho, ou seja, aqueles que se utilizam de apelos emocionais, mexem com 

a imaginação do consumidor e aguçam a construção de uma realidade desejada, a partir 

daquele produto. O consumo do mesmo torna-se uma consequência de todas as sensações de 

bem estar para quem o utiliza. 

Para haver esse envolvimento do produto ou serviço para com o target, cada vez mais 

a mensagem projetada para televisão tem assumido características específicas. Bertomeu 

(2006) cita que a linguagem utilizada para televisão deve ser rápida, original e provocante, 

fazendo com que o público-alvo expresse sentimentos em relação ao que está sendo 

apresentando no filme publicitário. O meio permite que o texto e a imagem estejam em 

paralelo possibilitando, assim, um envolvimento por meio dos meios através da persuasão e 

do apelo.  

Afinal, os filmes publicitários são: “palavra, imagem e áudio e tudo o que envolve 

comunicação e impacto, tudo o que cria emoção e persuasão pode ser elemento do roteiro” 

(BARRETO, 2004, p.26).  

A estrutura do filme publicitário também pode ser um elemento destacável. De uma 

forma geral, de acordo com Barreto (2004), o mesmo é representado através de três 

momentos; é a exposição do problema / complicação/ conflito, o clímax, e a resolução, como 

mostra a Figura 2. 

 

 

                   Figura 2: Estrutura do filme publicitário.  

                   Fonte: (BARRETO, 2004, p. 54) 
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Ainda, segundo o autor, é relevante ressaltar que essa estrutura não tem uma ordem de 

apresentação dos três momentos do filme, pelo contrário, por se complementarem, são 

mutáveis. 

Para Figueiredo (2005), na primeira fase cria-se um elo entre o produto e uma situação 

do dia-a-dia do consumidor, que nas cenas seguintes será envolvida com a ajuda do produto 

que está sendo apresentado. De uma forma geral, cria-se um conflito e é por meio deste que o 

target irá identificar-se com o produto.  

Na fase seguinte, mostram-se o clímax. Para Barreto (2004), é necessário provocar o 

target através do apelo emocional. E, concluindo, na terceira fase, conforme Figueiredo 

(2005), apresenta a possível satisfação em utilizar aquele produto no dia-a-dia, colocando-o 

em evidência, e, tirando as possíveis dúvidas de utilização, finalizando um ciclo que pode 

ampliar as possibilidades de venda. Sendo assim, as possibilidades de venda tendem a 

aumentar quando o filme publicitário 

 

despertar o desejo de aquisição no target por meio da criatividade, approach 

adequado, franqueza, objetividade, além de sensibilidade para o desenvolvimento do 

trabalho. A mensagem pode ser baseada mais no apelo visual que no redacional. 

Importante lembrar que o veículo é adequado para que as duas mensagens trabalhem 

em conjunto, o que contribui ainda mais para a venda do produto, serviço ou ideia 

(CIDADE, 2006, p.61).     

 

Para despertar o máximo de desejo nos consumidores, os personagens, a trilha, a 

locução, a narração, os planos de filmagem, packshot e a assinatura, basicamente são os 

outros elementos a serem destacados, que compõem os filmes publicitários. 

Os personagens, diferentemente dos filmes desenvolvido para o cinema, “não 

precisam de profundidade. Eles não precisam ter uma história, um nome, uma casa. Podem 

ser superficiais, desde que tenham personalidade” (BARRETO, 2004, p.75). De uma forma 

geral, essa personalidade que o personagem dos filmes publicitários precisam ter, está 

relacionada com a identificação que o público-alvo terá com o mesmo, funcionam como 

estereótipos, como já foi abordado no 1º capítulo do referencial teórico.  

A trilha é capaz de trazer consigo “imagens e palavras que remetem a lembranças, 

desejos, traumas, conquistas e valores guardados no íntimo mais íntimo de cada um” 

(BARRETO, 2004, p.100), além de ser capaz de unir a imagem e a narração de forma com 

que as cenas ganham ritmo e coesão. Ainda segundo o autor, através da trilha do comercial, é 

possível despertar sensações e sonhos, muitas vezes esquecidos.  

A locução, representa todas as vozes presentes no filme, sejam elas dos personagens 

ou uma narração, o narrador estando presente ou não, “o texto deve seguir a emoção das 
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imagens, sendo, sério, melancólico ou alegre. Deve ser um texto rico, mas não muito 

comprido” (BARRETO, 2004, p.90). 

A cena de um filme é um conjunto de planos de filmagem, que trata-se por sua vez “da 

imagem entre dois cortes” (RODRIGUES, 2007,  p.26), e podem ser classificados, 

simplificadamente, ainda segundo o autor, como:  

 

Plano Característica Exemplo 

Grande Plano Geral Serve para situar o telespectador 

sobre onde a cena está sendo gravada 

 

Plano Geral É um plano com menor área que o 

grande plano geral, e serve para 

mostrar casas. 
 

Plano Inteiro Enquadra o personagem da cabeça 

aos pés. 

 

Plano Americano O personagem é enquadrado dos 

joelhos para cima. 

 

Plano Médio A imagem do personagem é vista 

somente da cintura para cima com a 

finalidade de dar foco ao movimento 

das mãos.  

Primeiro Plano O personagem é enquadrado do busto 

para cima. 

 

Close Esse plano mostra o rosto do 

personagem do ombro para cima. 

 

Superclose Trata-se de um plano fechado no 

rosto do personagem. 

 

Detalhe Mostra somente detalhes do corpo do 

personagem. 

 

     Figura 3: Planos.  

     Fonte: RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 
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Os ângulos da câmera, assim como os planos, provocam sensações e efeitos de sentido 

ao espectador. Conforme Barreto (2004), quando o ator fica no ângulo de duas paredes, cria a 

sensação de confinamento; quando o ator se afasta da câmera a sensação criada é de solidão; a 

ação de aproximação rápida do ator para a câmera, provoca uma sensação ameaçadora; a 

câmera em um angulação alta, inferioriza o ator, assim como a angulação baixa, faz com que 

o ator ganhe importância. 

Já a packshot trata-se da cena onde o produto fica em maior destaque, sendo 

considerado por Barreto (2004) um dos momentos mais importantes do filme, que pode vir no 

início, no meio e no fim do mesmo, assim como a assinatura, pois é um resumo da mensagem 

publicitária. A assinatura pode ser um slogan, ou um conceito de campanha. No “caso dela ser 

uma mensagem, há duas formas de assinar um filme: por meio de lettering
4
, ou de áudio, com 

um personagem ou o locutor em off dizendo a mensagem” (BARRETO, 2004, p.105). 

Para concluir, o anúncio desenvolvido para o meio televisão, de uma forma geral deve 

ser emocionante, carregado de sentimento e com a capacidade de sensibilizar e envolver o 

target por completo. Uma das formas de envolver o público com discurso publicitário é a 

utilização do sentimento de amor como argumento para vender produtos e serviços, foco 

principal do presente trabalho. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Barreto (2004) é a legenda. Legenda é um caminho escrito, que como o narrador, complementa a história. 
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5 O AMOR NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

 

   Os sentimentos são capazes de traduzir o que e como percebemos do mundo. De uma 

forma geral, eles diferenciam situações do cotidiano e até mesmo pessoas, pois algumas são 

mais emotivas e outras mais racionais. Aquilo que sentimos, hoje, pode estar diretamente 

relacionado com a vivência do passado e em geral irá influenciar no futuro. É possível afirmar 

que: 

 

Sem consciência do que significam nossos sentimentos, não há uma real consciência 

da vida. Nossos sentimentos resumem o que experimentamos e nos dizem se o que 

estamos experimentando é agradável ou doloroso, [..] A realidade que fazemos 

derivar de nossas percepções, em grande parte, é criação de nossas próprias 

necessidades e expectativas (VISCOTT, 1982, p.17). 

 

   Mesmo que a expressão de um sentimento seja motivada por influência de algo 

ocorrido em outro momento, a reação a esse sentimento é o que nos assemelha, “não importa 

como juntamos os fragmentos deste mundo dentro de nossa perspectiva, existem padrões 

universais para com os sentimentos, e estas reações são previsíveis e facilmente 

compreensíveis.” (VISCOTT, 1982, p.18) 

   Viscott (1982) ainda divide os sentimentos em duas categorias, os negativos e os 

positivos. Os negativos são capazes de causar mal-estar, baixar a autoestima e, de uma forma 

geral, pode causar solidão e tristeza. Já os sentimentos positivos proporcionam a sensação de 

estar completude, realização, transmitem esperança e ampliam a sensação de prazer e bem 

estar e, principalmente, alegria. 

   O amor pode ser considerado um sentimento positivo quando vivido em plenitude ou 

um sentimento negativo quando, por exemplo, não é correspondido, pois, “o ser humano tanto 

necessita ser-amado e cuidado, quanto amar e cuidar. São duas formas diferentes de prazeres 

e satisfações” (VISCOTT, 1982, p.19). 

 Ao estudar o sentimento de amor é preciso levar em consideração sua subjetividade e 

buscar entender a realidade dos indivíduos apaixonados: “a paixão amorosa cria uma 

realidade tão real quanto qualquer outra. O fato de não se orientar pelo protocolo do 

empirismo do tipo científico não torna o amor nem mais nem menos real do qualquer outra 

atividade humana” (COSTA 1998, p. 198). 

Segundo Barthes (1981), é possível afirmar que o amor está presente na vida de um 

indivíduo desde o nascer até a sua morte e, talvez por esse motivo, o homem busque quase 

sempre amar e ser amado. Entender a linguagem do amor, implica entender que amar não 
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possui muitas razões, como já diria Fernando Pessoa “não conheço nenhuma outra razão para 

amar senão amar”. Quando se trata de amor, é inevitável remeter-se à magia, à sensação 

arrebatadora, incontrolável e indomável, uma mistura de sentimentos. 

Barthes (1981) afirma que o amor é um assunto frequente e recorrente da sociedade 

pós-moderna, com muitas perguntas e poucas respostas, fazendo com que muitas vezes o tema 

seja considerado pelos contemporâneos, mais obsceno que a própria sexualidade, pois o amor 

é  

 

mais incômodo. Mais íntimo. Mais difícil de dizer, de mostrar de pensar. Digamos 

que a sexualidade tornou-se uma espécie de regra, a qual não há como não se 

submeter. O amor seria antes uma exceção. A sexualidade faz parte de nossa saúde. 

O amor seria antes uma doença, em todo caso um distúrbio. A sexualidade é uma 

força. O amor seria antes uma fraqueza, uma fragilidade, uma ferida. A sexualidade 

é uma evidência; o amor, um problema ou um mistério (COMTE-SPONVILLE, 

1999, p. 38). 

 

 Comte-Sponville (1999) divide o conceito de amor, baseado no pensamento filosófico 

ocidental, em três formas: o amor Eros, o amor Philia e o amor Àgape. 

 Segundo o autor, o amor Eros é baseado na definição do sentimento conforme Platão, 

em que o mesmo está diretamente ligado com o desejo por algo que não temos, e o que move 

esse amor é justamente a falta dele, “é o amor que toma, é amor que quer possuir e guardar, o 

amor egoísta, o amor passional; e toda paixão devora” (COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 40). 

 Sentir um amor Eros está relacionado com a frustração do não possuir, e, por isso, é 

egoísta, pois quem ama deseja o ser amado independente e acima de tudo e é um amor que 

prende o outro para si, tornando aquele sentimento ou melhor, a falta dele, uma necessidade, é 

um amor que pensa sempre e primeiro no “eu”. Eros é amor “a nós próprios” e, assim, está 

relacionado com ciúmes, com paixão e principalmente a sexualidade excessiva, pois a 

satisfação é alcançada, assim, como sugere Comte-Sponville (1999), quando se prende o 

outro, e com o decorrer desse amor, ele mesmo se condiz. Afinal, enquanto não se tem o 

outro, a tristeza, a frustração e a angústia movem esse amor, fazendo com que 

automaticamente ao conquistar o outro, o mesmo deixa de ser o motivo da falta, do desejo e 

da insatisfação, para tornar-se algo que já se tem, consequentemente, perde-se o interesse, e 

ama-se menos, tornando-se um ciclo de infelicidade.      

 Esse ciclo de infelicidade pode ser relacionado com o consumo exagerado dos 

produtos, como foi abordado anteriormente nesse trabalho. Sente-se desejo pelos objetos, 

criando uma necessidade de adquiri-los, porém, assim que outro produto é lançado, o 

indivíduo descarta-o iniciando novamente uma hora busca por outro produto. E esse é um dos 
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motivos pelos quais os contemporâneos sentem-se infelizes, é a insatisfação excessiva que 

move o descarte de pessoas e objetos. Esse amor é paixão, mas, conforme Comte-Sponville 

(1999) não é um amor sólido, eterno e indestrutível. Esse é outro tipo de amor. 

 Philia, de acordo com Comte-Sponville (1999), que Aristóteles define como alegria, é 

amar o outro pelo que ele é, e saber dividir com o outro a felicidade, multiplicando-a. É um 

amor que potencializa a felicidade, a alegria de estar junto e compartilha segredos, esperança 

e valores. Amar de forma Philia é entender o outro, é sentir-se feliz por ele existir, não se 

prende o outro, pois isso não é necessário, é um amor baseado em amizade. 

 Comte-Sponville (1999) afirma que, quando esse amor é correspondido, vive-se o 

mesmo em plenitude. É o amar e ser amado tão desejado pelos contemporâneos. É ser grato 

por poder estar com o outro, um amor Philia acalma, acolhe, encanta.  

Ambas as formas de amar não se anulam, pelo contrário, complementam-se. Afinal, 

segundo Comte-Sponville (1999), o corpo é quem dá a partida para o amor e esse início, 

normalmente é Eros, pois se inicia com uma auto-satisfação, mas pode desenvolver-se e 

tornar-se um amor Philia, assim como no seguinte exemplo: 

 

Olhem a mãe e o filho. O filho toma o seio: é eros, o amor que toma, é a própria 

vida. E a mãe dá o seio: é philia, o amor que dá, graças ao qual tudo continua e 

muda. Pois a mãe foi primeiro um filho: como todos, começou tomando. Mas 

aprendeu a dar, pelo menos a seus filhos, e é o que se chama um adulto. No início 

existe apenas eros (há apenas o isso, como diz Freud), e talvez disso não escapemos: 

cada um começa tomando e não para nunca. Mas, enfim trata-se de aprender a dar ao 

mesmo um pouco, ao menos às vezes, ao menos àqueles que amamos, àqueles que 

nos fazem bem ou nos regozijam... (COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 41). 

           

 A terceira forma de amor trata-se do amor Ágape, um amor que pode ser traduzido 

como caridade, e está acima de tudo e todos, “seria Philia liberada de Eros, seria o amor 

liberado do eu, a alegria liberada da falta e por esse motivo limites e sem margens, trata-se de 

um amor impossível de sentir-se; pois o amor não é “o contrário do egoísmo; é seu efeito, sua 

foz” (COMTE-SPONVILLE, 1999, p. 41). 

   Viscott (1982), afirma que a forma com que o ser humano aprende a amar é por 

influência de quem o ensinou, tanto quanto pela sociedade em que está inserido. Ao 

relacionarmos o amor com a sociedade pós-moderna em que vivemos, é necessário relembrar 

que nesta sociedade o individualismo tornou-se uma marca registrada. Nela, cada indivíduo 

tem a sua maneira de pensar e se expressar com relação ao mundo e a si mesmo.  
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Todos sentem que parte de suas experiências é íntima, que mais ninguém tem acesso 

a ela. [...] temos a sensação de que aquilo que estamos vivendo nunca foi vivido por 

mais ninguém, de que a nossa vida é única, de que o que sentimos e pensamos é 

totalmente original e quase incomunicável (FIGUEIREDO; SANTI, 2002, p. 18). 

 

   Assim, fica mais fácil entender a afirmação de Bauman (2004) sobre os indivíduos da 

sociedade pós-moderna, que buscam o amor em outros indivíduos que gostem das mesmas 

particularidades que eles, então, cria-se um comportamento egoísta que pode gerar laços 

frágeis. Ainda segundo o autor, a sociedade pós-moderna, diferencia-se ao conceituar o 

sentimento de amor com relação às sociedades que nos antecedem, que eram caracterizadas 

pelos relacionamentos duradouros, que nada tinham a ver com a busca incansável por todo 

prazer possível que se pode retirar de cada situação vivida. 

     

    

5.1 ANUNCIA-SE O AMOR 

    

   A publicidade, segundo Viscott (1982), utiliza o amor como linguagem na forma 

proposta por Bauman (2004), o “amor líquido”, onde a individualidade do ser humano 

prevalece de tal forma, que ao apaixonar-se o mesmo busca no outro, saciar aquilo que não 

possui, em paralelo com o sentimento do amor duradouro e idealizado.    

   Conforme Viscott (1982), a publicidade é capaz, através da utilização da linguagem do 

amor, de tirar o indivíduo de si e colocá-lo dentro da realidade desejada pelo mesmo, ou seja, 

apresenta uma forma de amor, vende a mesma e faz com que os indivíduos queiram viver ao 

menos um momento em seus relacionamentos, o que se é representado nos comerciais. 

   Esse processo de envolvimento exige que a publicidade tenha como foco o indivíduo e 

suas necessidades e não mais as marcas e os produtos por si só. Assim, amplia-se a 

necessidade de conhecer essas pessoas, desde suas necessidades básicas, até seus desejos mais 

ocultos e não somente produzir ideias. 

Schiffman e Kanuk (2000) dividem essas necessidades em dois grandes grupos, as 

primárias e as secundárias. As primárias são as consideradas básicas para nos mantermos 

vivos e as necessidades secundárias, aquelas que aprendemos a ter, resultando “do estado 

psicológico subjetivo do indivíduo e do relacionamento com a sociedade” (SCHIFFMAN; 

KANUK, 2000, p.60). Ou seja, essas influências são capazes de influenciar nos produtos que 

esse indivíduo compra ou irá comprar. 
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Os autores ainda defendem a ideia de que o ser humano nunca está satisfeito por 

completo, tanto suas necessidades primárias e secundárias são sempre renovadas. Segundo 

Sant’anna (2002), existem alguns fatores decisórios na mente humana para se efetuar uma 

compra, tais como a existência de um desejo e a consciência de satisfazê-lo.  

 Conforme Sant’anna (2002), cabe à publicidade despertar nos indivíduos o desejo ou 

reforçar que determinado produto, por exemplo, é capaz de sanar essa necessidade através do 

seu consumo, mesmo que de forma lúdica e representacional. 

Concluindo, ainda referente ao autor, a publicidade e sua linguagem possuem formas 

de despertar esse desejo no target. Uma das estratégias utilizadas é justamente a utilização do 

amor como linguagem, apelo emocional e persuasão. Tendo como foco o “valor das palavras 

[...] necessidades, desejos, impulsos [...] e emoções” (SANT’ANNA, 2002, p.88) dos 

indivíduos. E isso faz com que a publicidade torne-se um processo do conhecimento da 

natureza humana. 
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6 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa, que buscou entender a utilização do amor como apelo 

publicitário na sociedade pós-moderna, foi desenvolvida através de uma análise de três filmes 

publicitários, baseada na utilização da linguagem, do meio, das imagens e do contexto social 

em que foram criados.  

Para isso, foram desenvolvidas as seguintes categorias de análise. 

 

1.Categorias Baseadas na Sociedade Pós-Modernas 

Individualismo 

Busca pelo Prazer 

Presença de Estereótipos 

Busca pela Felicidade 

Incentivo ao consumo 

Tipos de Objetos - Kitsch  

                             - Lúdico  

                          - Gadget 

 

2.Categorias Baseadas na Linguagem e na Persuasão 

Retórica  

                 Figuras de Linguagem - Nível Semântico 

                                                      - Nível Fônico  

                                                      - Nível Gramatical 

 

3.Categorias Baseadas no Meio Televisão 

As fases do filme publicitário 

Planos de filmagem  

Packshot  

 

4.Categorias Baseadas no Amor 

                Tipos de Amor  - Amor Eros  

                           - Amor Philia  

                           - Amor Ágape 
                                  Quadro 1: Categorias de análise. Fonte: A autora. 

 

Essas categorias foram baseadas nos referenciais teóricos deste trabalho, compostos 

através da pesquisa bibliográfica. A mesma tem como característica, segundo Gil (1996), 

auxiliar na busca pelo conhecimento e no domínio dos temas apresentados como foco 

principal desse trabalho: a publicidade, o amor e o consumo.  

A pesquisa bibliográfica ajudou a entender teoricamente como a publicidade se 

apropria do sentimento de amor na sociedade moderna em que vivemos. Esse tipo de 

pesquisa, tem como objetivo, “proporcionar maior familiaridades com o problema, com vistas 
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a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 1996, p.45).  

A partir das categorias, citadas anteriormente, os comerciais foram analisados com o 

método comparativo, e relacionados com a finalidade de resolver o problema de pesquisa 

deste trabalho, já que o método comparativo,  

 

procede pela investigação de indivíduos, classes, fenômenos ou fatos com vistas a 

ressaltar as diferenças e as similaridades entre eles. Sua ampla utilização nas 

ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo de grandes 

grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo.(MICHEL, 2009,  p.57) 

 

Para que houvesse o entendimento do processo de utilização do amor como linguagem 

publicitária, ocorreu à necessidade de mensurar as informações e entender esse fenômeno de 

maneira mais próxima, sendo assim, optou-se pela pesquisa de análise qualitativa que:  

 

está orientada para atender aos interesses políticos e sociais, que precisam conhecer 

os fatos para tomar decisões públicas. Porém, nessa linha de raciocínio, a busca 

volta-se para o empirismo, minimizam os problemas teóricos e passíveis de serem 

interpretados e reduz o papel do pesquisador a um técnico compilador e provedor de 

informações (MILCHEL, 2009, p.33). 

            

 Para finalizar, no desenvolvimento desse estudo foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo. Pois a mesma trata de “analisar a personalidade de alguém, avaliar textos escritos, 

intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das mensagens, propagandas, veracidade 

em propostas de campanha, discursos políticos, entre outros” (MICHEL, 2009, p.50).  

 

 

6.1 DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 

Os três comerciais selecionados foram veiculados no meio televisão e retirados do site 

Youtube
5
. Escolhidos por apresentarem abordagens e linguagens distintas sobre o amor, além 

de pertencerem a diferentes grandes anunciantes brasileiros: Sprite, Serenata de Amor e 

Natura. 

Sprite
6
 é um dos refrigerantes que compõem a linha de produtos da Coca-Cola 

Company. O produto foi lançado em 1984 e atualmente é líder de mercado dos refrigerantes 

de limão no Brasil, e a segunda maior marca da Coca-Cola. O nome Sprite vem da literatura 

                                                           
5
  Youtube: site que permite compartilhamento de vídeos. 

6
 Informações retiradas do site http://www.sprite.com.br/ acessado em 24 de novembro de 2011 acessado em 24 

de novembro de 2011 

http://www.sprite.com.br/
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juvenil Americana, que significa “um toque mágico”, o que está diretamente relacionado com 

o público-alvo da empresa, jovens de 12 a 19 anos. 

 O bombom Serenata de Amor
7
 surgiu em 1949, e era inovador pelo formato de 

possuía, o de “bola”, além do recheio à base de castanhas. Quem inciou sua fabricação foi 

Henrique Meyerfreund, juntamente com sua cunhada Érika Meyer. Atualmente o bombom 

possui sua versão branca e mousse além, dos ovos de Páscoa.  

 A Natura
8
 é uma empresa fundada em 1969 no Brasil. Atualmente é líder no ramo de 

produção de cosméticos, fragrâncias, higiene pessoal e no setor da venda direta. A empresa 

leva muito em consideração a sustentabilidade através dos valores e da sua missão. Unindo 

qualidade e preocupação com o meio ambiente, a empresa não realiza testes em animais e 

segue a risca as normas internacionais para a produção dos seus produtos. Por possuir uma 

linha de produtos muito ampla o público-alvo da natura também possui essa amplitude, afinal 

são produtos para homens e mulheres, desde o nascimento até a maturidade.  

 

 

6.2 FILMES PUBLICITÁRIOS SELECIONADOS 

 

O primeiro filme é do anunciante Sprite, da empresa Coca-Cola Brasil, produzido em 

2007, pela agência Ogilvy e adaptado pela McCannErickson. O segundo filme publicitário 

selecionado é do anunciante Serenata de Amor. Produzido em 2008, pela agência W/Brasil e 

finalmente, o terceiro comercial analisado para atingir o objetivo desse trabalho trata-se do 

filme publicitário da empresa Natura sobre o perfume Amó, produzido no ano de 2010, pela 

agência PeraltaStrawberryFrog. 

 

 

6.2.1 “Sprite: as coisas como são”  

 

O conceito do filme publicitário do anunciante Sprite aborda o amor como uma 

“coisa” idiota e traz para o filme, os possíveis efeitos que um amor pode causar nas pessoas. 

Em forma de sátira, diversas situações são vividas por personagens estereotipados, levando 

em consideração as atitudes tomadas pelos apaixonados quando os mesmos estão “cegos de 

                                                           
7
 Informações retiradas do site http://www.garoto.com.br/portal/serenata/produtos.html acessado em 24 de 

novembro de 2011 
8
 Informações retiradas do site www.natura.net/ acessado em 24 de novembro de 2011 

http://www.garoto.com.br/portal/serenata/produtos.html
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amor” e por consequência perde-se a vergonha, o bom senso e o medo de parecer idiota. A 

narração do filme é feita pelo músico e apresentador João Gordo.                                                                 
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                            Figura 5: Roteiro e frames filme publicitário “Sprite as coisas como são”.  

                             Fonte: a autora. 

 

 

6.2.2 “Paixão”  

 

O filme publicitário do anunciante Serenata de Amor, criado pela W/Brasil, apresenta 

o sentimento de amor da forma mais próxima da realidade, abordando o mesmo como um 

ciclo com início, meio e fim, levando em consideração as dificuldades da convivência, e a 

felicidade de permanecer amando a mesma pessoa, ou de iniciar uma nova paixão.   

 

 

 

 

ora 
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Invariavelmente  
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Figura 6: Roteiro e frames do filme publicitário “Paixão”.  

                                             Fonte: A autora. 
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6.2.3 Qual o gesto que coloca o seu amor em movimento? 

 

O filme publicitários do anunciante Natura, criado pela PeraltaStrawberryFrog, utiliza 

o sentimento de amor para dar apoio ao teaser de lançamento do perfume Amó. Afirmando 

que o amor é algo da vida real, que se adéqua a todas as mudanças sofridas pela nossa 

sociedade, e finaliza com o questionamento que dá nome ao filme: qual o gesto que coloca o 

“seu amor” em movimento?   
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Figura 7: Roteiro e frames do filme publicitário “Qual o gesto que coloca o seu amor em movimento? 

         Fonte: A autora 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O propósito deste trabalho final de graduação é entender como se dá a utilização do 

sentimento do amor como apelo publicitário na sociedade pós-moderna. Em função disso 

foram criadas as categorias de análise já apresentadas e selecionados três comerciais em 

função da abordagem da temática do amor, mesmo que de forma diferente. 

   

 

7.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE BASEADAS NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

  

 A sociedade pós-moderna, de uma forma geral, segundo Bauman (2001), diferencia-se 

das outras por suas características únicas, seja o individualismo, a busca pela satisfação em 

primeiro lugar e tornar o consumo um motivador de felicidade, e essas características estão 

presentes de uma forma muito marcante nos três filmes selecionados como objeto de pesquisa 

deste trabalho. 

 

   

7.1.1 Individualismo 

 

Como sugere Bauman (2001), o individualismo é uma das características mais 

marcantes da sociedade em que vivemos e, por esse motivo, nos filmes publicitários 

selecionados, a presença de aspectos que comprovem essa característica é muito evidente.  

Com relação ao primeiro filme publicitário, o individualismo está presente 

inicialmente na narração, afinal o texto é na sua totalidade desenvolvido na segunda pessoa do 

singular. Comprova a Quadro 2. 
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Opa, você aí. 

Sprite tem uma coisa pra te dizer. 

O amor te deixa idiota. 

É sempre assim, quando o cupido 

acerta você, o seu bom senso desaparece. 

Você perde o medo de expressar 

os seus sentimentos, ó. 

Aliás, perde a vergonha. 

Em nome do amor você faz coisa idiotas 

Porque o amor, hora, o amor é cego. 

Sprite as coisas como são. 
 

Quadro 2: Locução do filme publicitário “As coisas como são”. 

                                        Fonte: Vt Sprite 

 

 

Essa utilização do texto conjugado na segunda pessoa do singular, juntamente com os 

pronomes possessivos “seu” e “seus”, faz com que o consumidor sinta uma proximidade com 

o produto, pois o mesmo está falando diretamente com o target.  Isso transmite para o texto 

da narração do filme, a ideia de que ao se apaixonar, mudanças de comportamento afetam o 

ser apaixonado, “você”, no caso o telespectador, que, como sugere a redação do filme, “perde 

a vergonha”, “o medo de expressar os sentimentos”, “o bom senso”, faz com que o 

apaixonado deixe de se preocupar com o que os outros irão pensar.  

 No segundo filme selecionado, do anunciante Serenata de Amor, assim como no 

anterior, o individualismo está presente em função da utilização do verbo na segunda pessoa 

do singular.  
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    Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, 

você não se relaciona com alguém de carne e osso,  

mas com uma projeção, criada por você mesmo  

e a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. 

Mas depois de um período, a projeção acaba. 

E você passa a enxergar de verdade a pessoa  

com quem está se relacionando. 

Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro  

ou da parceira vão embora junto com a projeção, outras ficam. 

E se o que ficou de cada um for o suficiente para os dois, a relação perdura. 

Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção 

Mas fortes indícios apontam para o único e delicioso suspeito: O SERENATA DE AMOR 

O amor é inexplicável, mas tem coisas que você pode entender 

 
Quadro 3: Locução do filme publicitário “Paixão”.  

 Fonte: Vt Serenata de Amor 

 

 

No início do texto, é afirmado que “quando se apaixona, você não se relaciona com 

alguém de carne e osso, mas com uma projeção, criada por você mesmo”, assim é possível 

relacionar o que Bauman (2004) afirma que: o ser pós-moderno busca no outro aquilo que não 

tem, em uma forma individualista de se completar, fazendo o ditado “os opostos se atraem” 

ter sentindo. Ao “criar uma projeção do outro”, passa-se a ideia de que quando o “você” se 

apaixona por alguém, na verdade apaixona-se por aquilo que idealiza que o outro seja, e esse 

ideal é o que satisfaz e faz bem.  

 O individualismo também está presente no filme publicitário do anunciante Natura. 

Por ser composto por lettering, essa presença se dá de uma forma bem mais sutil que os 

filmes anteriores, afinal o texto está direcionado para a primeira pessoa do plural, “nós”, 

englobando o telespectador ao produto, porém de uma forma menos enfática. Mas o 

individualismo está presente, quando o texto e o lettering afirmam que “o amor é cultivado 

por gestos, do jeito de cada um”.  
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                             Figura 8: Frames filme da Natura 19, 21 e 23 segundos respectivamente. 

                             Fonte: Vt Natura 

 

 

Já no texto do filme da Natura há a utilização dos pronomes possessivos, como mostra 

a figura abaixo.  

 

O amor de verdade, não é ideal, porque é de verdade. 

Não está nos finais felizes dos filmes. 

É o amor da vida real 

É desafiado pelo ritmo veloz do nosso tempo. 

O amor de verdade está vivo, em movimento. 

É o amor cultivado por nossos gestos. 

Do jeito de cada um. 

Qual é o gesto que coloca o seu amor em movimento? 

 
Quadro 4: Locução do filme publicitário “Qual é o gesto que coloca o seu amor em movimento?”. 

           Fonte: Vt Natura 

 

 

Assim, o filme enfatiza a ideia de que cada indivíduo é único, através do conceito de 

que cada um possui os seus valores e o seus “jeitos” e “gestos”. 

 

 

7.1.2 Busca pelo prazer 

 

   A presença do individualismo nos comerciais determina uma busca pela satisfação e 

pelo prazer do “eu”. Como sugere Bauman (2004), essa busca pelo prazer, trata-se da vontade 

de se auto-satisfazer, sem importar-se com o outro.  

 No caso do filme da Sprite, ao sugerir que “em nome do amor você faz coisas idiotas”, 

é possível identificar a busca pela satisfação. Afinal, no filme, o que importa é o prazer de 

estar apaixonado, e não se o casal está caindo com um “pedalinho” em uma queda d'água, 

como por exemplo, na Figura 9. 

  

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&safe=off&sa=X&ei=lq6mTo7BF9LpgQey3qD0Bw&ved=0CBwQBSgA&q=queda+d%27%C3%A1gua&spell=1
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           Figura 9: Frames filme do Sprite 22, 23, 24 3 25 segundos respectivamente. 

           Fonte: Vt Sprite 

 

No filme do bombom Serenata de Amor, a relação com a busca pelo prazer e a 

insatisfação está presente tanto no texto quanto na imagem. Ao mencionar que quando se 

apaixona, “você, relaciona-se com uma projeção, criada por você mesmo”, o texto transmite a 

ideia, baseada nas afirmações de Bauman (2004), de que, na verdade você se apaixona por 

aquilo que idealiza que o outro seja, e esse ideal é o que satisfaz e faz bem.  

Outra menção à busca pelo prazer e satisfação está no frame a seguir, cuja locução 

afirma que caso as qualidades do outro não sejam suficiente para fazer com que a relação 

continue, “ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção”. 

 

 

Figura 10: Frame do filme Serenata de Amor 38 segundos. 

                                            Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

 

 Assim, é possível identificar a busca pelo prazer de uma forma contínua, confirmando, 

como afirma Bauman (1998), que o indivíduo pós-moderno nunca está satisfeito, e se um 

relacionamento não deu certo, sua insatisfação fará com que o mesmo busque por outro até 

que encontre alguém ideal. 

 Já no filme publicitário da Natura, o amor é considerado a busca pelo prazer, pois o 

filme aborda um amor mais realista, que sobrevive dentro do ritmo da sociedade em que 

vivemos, e manter esse amor, apesar de tudo isso, é sentir prazer, colocá-lo em movimento é o 

que faz sentido, como indagado o último frame do filme. 
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Figura 11: Frame do filme Natura 26 segundos. 

                                                     Fonte: Vt Natura 
 

 

7.1.3 Presença de estereótipos 

  

   O filme publicitária da Sprite apresenta como estereótipo o cupido. Personagem 

mitológico grego, culpado pela existência de seres apaixonados, pois quando se fala de amor, 

a figura do cupido muitas vezes é associada. 

   Que segundo a descrição retirada do site do Museu do Louvre
9
, trata-se da história de 

uma jovem muito bonita, chamada Psique, que provocava um imenso ciúme em Vênus, que 

destinou ao Cupido a tarefa de fazer com que a jovem apaixonasse-se por um ser feio, como 

forma de castigo, por parte de Vênus. Ao fim, é o próprio que acaba se apaixonando pela 

jovem Psique. 

 

 

Figura 12: Cupido e Psique por François Gerard 

                                                    Fonte: 1798, Paris, Museu do Louvre
10 

 

   No filme publicitário da Sprite, o texto faz alusão ao personagem mitológico quando 

afirma que, “quando o Cupido acerta você, o seu bom senso desaparece”. Esta expressão cria 

uma intertextualidade entre o filme e a mitologia, afinal o bom senso seria a Psique que 

representa a consciência, além de fazer referência ao cupido através dos frames 16.    

 
                                                           
9
 Disponível em www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198 

673225726&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225726&FOLDER%3C%3Efolder_id=

9852723696500815&bmLocale=en Acessado em 27 de outubro de 2011. 
10

  Disponível em: http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp Acessado em 27 de outubro de 2011. 

http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198%20673225726&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225726&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500815&bmLocale=en
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198%20673225726&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225726&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500815&bmLocale=en
http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=10134198%20673225726&CURRENT_LLV_NOTICE%3C%3Ecnt_id=10134198673225726&FOLDER%3C%3Efolder_id=9852723696500815&bmLocale=en
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
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Figura 13: Frames do filme Sprite 14 e 16 segundos, respectivamente. 

                                   Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

 

    No filme do Serenata de Amor, os estereótipos são apresentados mais claramente.  O 

primeiro deles trata-se de uma mulher vestida de noiva na entrada do que aparenta ser uma 

igreja, enquanto a locução apresenta a ideia de que quando nos apaixonamos criamos uma 

projeção da pessoa pelo qual nos apaixonamos. 

 

 

Figura 14: Frame do filme Serenata de Amor 11 segundos. 

                                            Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

 

   Como mostra o frame 14, a utilização da imagem da noiva, exprime a vontade 

alimentada por muitas mulheres de casar na igreja, de véu e grinalda. Logo em seguida, o 

texto fala que ao fazermos essa projeção idealiza-se um ser perfeito. Conforme o frame a 

seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Frame do filme Serenata de Amor 12 segundos. 

                                            Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

   A figura do ser perfeito é representada por um superherói, transmitindo a ideia de 

proteção, força e superioridade em função do personagem estar olhando para o horizonte. 

Mais adiante o mesmo super-herói “cria barriga” e torna-se real, quando a locução refere-se a 

“enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando”. 
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Figura 16: Frame do filme Serenata de Amor 21 segundos. 

                                            Fonte: Vt Serenata de Amor 
  

 Por ser composto basicamente por lettering, o filme publicitário da Natura não possui 

no que se diz respeito à imagem, a presença de estereótipos. Porém com relação ao texto 

locucionado, ao apresentar a ideia que o amor que vivemos na vida real não é perfeito como 

ao amor dos finais dos filmes, cria-se um estereótipo de que fora da vida real, tuda história 

tem um final feliz e o amor é completamente ideal. 

 

 

7.1.4 Busca pela felicidade 

 

 A busca pela felicidade está relacionada com a busca pelo prazer, pelo sentir-se bem e 

completo. De acordo com Baudrillard (1995), a felicidade não é sentida plenamente pelos 

indivíduos pós-modernos, pois os mesmos a buscam por meio do consumo de produtos, o que 

de uma forma ou de outra é confirmado nos três comerciais analisados.  

   No filme da Sprite, o estar feliz é não ter vergonha de expressar os sentimentos, de 

perder o bom senso, de se apaixonar, sem importar-se com o pensamento do outro, é fazer 

coisas idiotas, é ser movido pela vontade de mostrar para todos o que se sente. 

   Já no filme do anunciante Serenata de Amor, a busca pela felicidade, assim como 

mencionado acima na categoria da busca pelo prazer, está relacionada com à vontade de 

iniciar uma nova paixão e ou mantê-la. Tal situação torna-se um ciclo, pois como afirma 

Baudrillard (1995), o indivíduo pós-moderno dificilmente está satisfeito, e faz com que a 

felicidade torne-se uma busca pela vida inteira, como é apresentado no filme, através da 

insistência de iniciar uma nova paixão quando a anterior não deu certo. 

 E, finalmente, no filme da Natura, a busca pela felicidade está em cultivar o amor, 

apesar de todo o cotidiano, do ritmo veloz da vida em que se vive. Manter o amor em 

movimento através das atitudes de cada um, é ser feliz. 
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7.1.5 Incentivo ao consumo 

  

  Como já foi apresentado na categoria acima, o incentivo ao consumo é um motivador 

para que o indivíduo pós-moderno sinta-se feliz. E esta segundo Bauman (2001), é a principal 

diferença entre o consumo em outras sociedades, como por exemplo a Moderna e na que 

vivemos. A sociedade pós-moderna, torna o ato da compra um ritual, em que o processo de 

argumentação de pré-venda é muito bem trabalhada, envolvendo o target através da 

persuasão, da sedução e do lúdico. 

 “As coisas como são”, filme publicitário desenvolvido para a Sprite, incentiva o 

consumo de uma forma sutil, pois os personagens no filme consomem o refrigerante, 

enquanto passam por situações idiotas relacionadas com o amor e isso faz com que o produto 

faça parte do contexto da cena. 

 

 

 

         Figura 17: Frames do filme Serenata de Amor 2, 13 e 21 e 27 segundos respectivamente. 

         Fonte: Vt Sprite 

 

 Já no filme publicitário da Serenata de Amor, diferentemente do filme da Sprite, o 

produto é mencionado somente aos 42 segundos. E é sustentado através dos frames abaixo e 

do texto do filme, o “único e delicioso suspeito” responsável por iniciar uma nova paixão. 

 

 

       Figura 18: Frames do filme Serenata de Amor 42, 43, 45 e 59 segundos respectivamente. 

       Fonte: Vt Serenata de Amor 

 

   O consumo do produto no filme é apresentado no frame a seguir, onde um casal come 

o bombom e aparenta estar verdadeiramente feliz e realizado com a situação, passando para o 

telespectador a sensação de que essa atmosfera, representada através do filme, pode ser 

facilmente adquirida a partir do consumo do bombom.  
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Figura 19: Frame do filme Serenata de Amor 48 segundos. 

                                           Fonte: Vt Serenata de Amor 

 

No filme da Natura, por se tratar de um teaser, o mesmo não faz referência direta ao 

consumo de um determinado produto, somente à marca que inicia e finaliza o filme, como 

mostra o frame abaixo. 

 

                                                 
Figura 20: Frames do filme Serenata de Amor 21 segundos. 

                                          Fonte: Vt Natura 
 

 

7.1.6 Tipos de objetos  

 

   Baudrillard (1995) divide os objetos a serem consumidos em três categorias: o kitsch, 

o gadget e o lúdico. Tanto o perfume Amó a ser lançado quando o bombom Serenata de 

Amor, a partir dos filmes criados, tornam-se objetos lúdicos, pois a narrativa envolve muito 

mais do que apenas o ato de consumir. Para ambos o amor, está como conceito tanto do filme 

quanto do produto em si e é através desse envolvimento do sentimento de amor que um 

bombom pode ser capaz de iniciar uma nova paixão e um perfume de mover um amor.  

   Já no caso da Sprite, por trazer o amor através da sátira perde a função de lúdico e 

torna-se somente um objeto gadget, onde a real função do refrigerante, matar a sede, não é o 

principal foco ou conceito do filme, principalmente por incentivar o consumo, como foi 

falado anteriormente de forma mais sutil.   
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7.2 CATEGORIAS BASEADAS NA LINGUAGEM E NA PERSUASÃO 

  

 A linguagem publicitária, foco principal desta categoria de análise, possui 

características bem marcantes, como sugere Carrascoza (1999). É o caso do apelo, da 

presença da Retórica e de figuras de linguagem e isso se confirma nos comerciais 

selecionados. 

 

 

7.2.1 Retórica  

  

As quatro fases da Retórica estão presentes nos textos dos três filmes publicitários 

selecionados. Em “As coisas como são”, a primeira etapa do texto persuasivo, o exórdio 

apresenta-se através do seguinte trecho: “opa, você aí. Sprite tem uma coisa pra te dizer. O 

amor te deixa idiota”. Assim, dá-se início ao texto através da afirmação de que não importa 

onde ou como o sentimento de amor vai ser sentido, ele sempre de uma forma ou de outro 

deixa o indivíduo idiota. 

A segunda fase é a narração, e o trecho do texto do filme do anunciante Sprite que 

corresponde ao mesmo, “é sempre assim, quando o cupido acerta você o seu bom sendo 

desaparece. Você perde o medo de expressar os seus sentimentos. Aliás, perde a vergonha”. 

Ou seja, menciona-se os fatos que fazem com que o indivíduo apaixonado torne-se idiota. 

 As provas são representadas através do trecho: “em nome do amor você faz coisa 

idiotas, porque o amor, ora, o amor é cego”. Assim, amar deixa o ser apaixonado idiota, pois o 

amor é cego, ou seja, quando apaixona-se, o indivíduo passa a viver esse sentimento 

intensamente, fazendo com que o bom senso e a vergonha percam-se durante situações do dia-

a-dia.  

 A peroração que como afirma Carrascoza (1999), é o último momento para assegurar a 

fidelidade do target. No filme publicitário, ocorre quando o texto menciona a frase que dá 

nome a campanha “Sprite, as coisas como são”. 

 Já no filme publicitário desenvolvido para o anunciante Serenata de Amor, o exórdio é 

representado através do trecho: “segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não 

se relaciona com alguém de carne e osso, mas com uma projeção, criada por você mesmo e a 

projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito”. A redação preocupa-se em afirmar 
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que ao iniciar uma paixão o indivíduo envolvido, idealiza o outro, de uma forma com que o 

mesmo torna-se perfeito.  

Com relação à narração, o trecho do filme que a representa é, “mas depois de um 

período, a projeção acaba. E você passa a enxergar de verdade a pessoa com quem está se 

relacionando. Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro ou da parceira vão embora junto 

com a projeção, outras ficam”. O texto apresenta motivos pelos quais a projeção não perdura 

por muito tempo, o que faz com que os defeitos, as qualidades e as virtudes do parceiro 

apareçam de forma real. 

 Nas provas, é afirmado que: “se o que ficou de cada um for o suficiente para os dois, a 

relação perdura. Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova 

projeção, mas fortes indícios apontam para o único e delicioso suspeito: o Serenata de Amor”. 

Quando as virtudes, os defeitos e as qualidade do outro são aceitas, a relação pode continuar, 

caso contrário, outra projeção pode ser iniciada. 

 Para finalizar, o texto afirma que “o amor é inexplicável, mas tem coisas que você 

pode entender”. Esta afirmação nas fases do texto persuasivo, trata-se da peroração, pois 

termina fazendo com que o target veja o produto como um dos motivos para iniciar uma nova 

paixão, torna-se assim, possível entender algumas coisas sobre o sentimento do amor. 

 O texto do filme da Natura possui em seu exórdio o seguinte fragmento: “o amor de 

verdade, não é ideal, porque é de verdade”, o que introduz o discurso proposto pelo filme de 

que o amor da vida real, apesar de toda a rotina a ser superada, é muito melhor que um amor 

idealizado. A narração, composta pelo trecho “não está nos finais felizes dos filmes, é o amor 

da vida real, é desafiado pelo ritmo veloz do nosso tempo”, dá sequência a ideia de amar de 

verdade pode ser muito mais prazeroso. 

 As provas, conforme o trecho: “o amor de verdade está vivo, em movimento, é o amor 

cultivado por nossos gestos, do jeito de cada um”. Afirmar que o amor está vivo e depende de 

cada um cultivar, o que motiva o target a “mover”, “cultivar” e acreditar em um amor da vida 

real. 

 Assim, na peroração, o texto finaliza com o seguinte questionamento: “Qual é o gesto 

que coloca o seu amor em movimento?”. Aproximando o target do anunciante. Afinal, o 

questionamento traz proximidade, como uma última estratégia de conquista ao mesmo.  
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7.2.2 Figuras de Linguagem 

 

As figuras de linguagem são recursos que o publicitário pode utilizar para trazer, 

emoção e por consequência chamar atenção do telespectador. 

Assim, segundo Gonzales (2003), as figuras de linguagem, dividem-se em três níveis: 

os semânticos, o fônico e o gramatical, que são exemplificados nos filmes publicitários 

objetos de estudo deste trabalho.  

No primeiro filme a ser analisado, “As coisas como são”, dentre as figuras de 

linguagem que compõem o nível semântico, a personificação aparece no trecho “o amor é 

cego”, comparando-o sentimento com um ser vivo. Porém, o que realmente a expressão quer 

relacionar são as atitudes apresentadas no filme, quando os indivíduos estão apaixonados. A 

cegueira que o amor pode causar, é justamente não importar-se com nada, somente em 

expressar esse sentimento. Perde-se a vergonha e o bom senso, como afirma o texto do filme 

do anunciante Sprite. 

No segundo filme selecionado, as metáforas aparecem no texto quando o mesmo 

sugere que quando se apaixona “você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com 

uma projeção”. Ou seja, o texto sugere que o indivíduo não é real, ou seja não é de carne e 

osso, mas sim uma projeção, algo criado para auto-satisfação e, “caso contrário, ninguém sabe 

o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção”. Neste contexto o amor é 

representado a por um botão que daria início a ele mesmo. 

O filme da Natura possui metáforas no texto ao afirmar que o amor de verdade “não 

está nos finais felizes dos filmes”, fazendo uma alusão ao viveram felizes para sempre, por 

exemplo, onde tudo no final sempre fica bem resolvido. Em outro momento a metáfora 

aparece quando o texto cita a expressão “amor cultivado”, relacionando o amor a uma planta, 

por exemplo, que quanto mais cuidado mais ela cresce, produz flores e frutos. 

A metonímia apresenta-se no texto quando ocorre uma substituição na relação do ato 

de interessar-se por outra pessoas, e iniciar um relacionamento baseado naquilo que sente, por 

simplesmente “quando o cupido acerta você”. Ou seja, ideia de que não acidentalmente, após 

o cupido acertar o coração de um ser humano, o mesmo apaixona-se.  

Outro exemplo de metonímia é a relação de personificação do produto criado na frase 

“Sprite tem uma coisa pra te dizer”, substituindo o sentido de “Sprite”, um produto 

alimentício, por um ser humano, por exemplo, capaz de falar algo para outro. 
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No filme do bombom Serenata de Amor, a metonímia aparece quando o próprio 

produto funciona como um motivador para iniciar um novo relacionamento, como mostra o 

trecho “Mas fortes indícios apontam para o único e delicioso suspeito: o Serenata de Amor”, 

substituindo o bombom somente pela marca do produto. 

A hipérbole está presente no texto do filme do anunciante Sprite, de uma forma geral, 

pois o mesmo exagera ao afirmar que automaticamente quando se apaixona, o indivíduo passa 

a ter atitudes idiotas, perdendo o bom senso. No texto do filme do anunciante Natura, a 

hipérbole está presente, quando o mesmo sugere que “o amor de verdade, não é ideal”, ou 

seja, não é e nunca vai ser perfeito, pois o real é imperfeito, nem sempre ocorre tudo o que 

queremos. 

Quanto ao nível fônico, não é apresentando com relevância nos três filmes 

selecionados. Já dentre as figuras de nível gramatical, destaca-se a repetição. No texto do 

filme “As coisas como são”, repete-se as palavras “você” e “amor”, conforme a figura abaixo.  

 

 

Opa, você aí. 

Sprite tem uma coisa pra te dizer. 

O amor te deixa idiota. 

É sempre assim, quando o cupido 

acerta você, o seu bom senso desaparece. 

Você perde o medo de expressar 

os seus sentimentos, ó. 

Aliás, perde a vergonha. 

Em nome do amor você faz coisa idiotas 

Porque o amor, ora, o amor é cego. 

 
Quadro 5: Repetições presentes no texto do  filme publicitário “As coisas como são”. 

                      Fonte: Vt Natura 

  

 Em “Paixão”, filme criado para o cliente Serenata de Amor, a repetição também está 

presente conforme a figura a seguir, em que as palavras você e projeção sofrem repetição.  
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Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, 

você não se relaciona com alguém de carne e osso,  

mas com uma projeção, criada por você mesmo  

e a projeção que fazemos é de um ser absolutamente perfeito. 

Mas depois de um período, a projeção acaba. 

E você passa a enxergar de verdade a pessoa  

com quem está se relacionando. 

Invariavelmente, algumas virtudes do parceiro  

ou da parceira vão embora junto com a projeção, outras ficam. 

E se o que ficou de cada um for o suficiente para os dois, a relação perdura. 

Caso contrário, ninguém sabe o que faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção 

Mas fortes indícios apontam para o único e delicioso suspeito: O SERENATA DE AMOR 

O amor é inexplicável, mas tem coisas que você pode entender 

 
Quadro 6: Repetições presentes no texto do filme publicitário “Paixão”. 

Fonte: Vt Serenata de Amor 

 

No filmes do anunciante Natura, a repetição também compõe o texto: 

 

O amor de verdade, não é ideal, porque é de verdade. 

Não está nos finais felizes dos filmes. 

É o amor da vida real 

É desafiado pelo ritmo veloz do nosso tempo. 

O amor de verdade está vivo, em movimento. 

É o amor cultivado por nossos gestos. 

Do jeito de cada um. 

Qual é o gesto que coloca o seu amor em movimento? 

Quadro 7: Repetições presentes no texto do filme publicitário da Natura. 

                                  Fonte: Vt Natura 

 

 

Assim é possível perceber que as palavras “amor” e “verdade” são enfatizadas, para 

sugeri que o amor de verdade pode até apresentar empecilhos, mas trata-se de um amor mais 

forte que o simplesmente idealizado. 

 É importante ressaltar que a repetição, como sugere Gonzales (2003), é utilizada como 

forma de memorização, o que ajuda a reforçar a ideia ou o conceito que se quer passar com 

relação ao posicionamento do produto. 
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7.3 CATEGORIAS BASEADAS NO MEIO TELEVISÃO 

 

Figueiredo (2005) afirma que pela união do som, da imagem e do movimento, a 

televisão possui a capacidade de atrair o telespectador. Tais características já podem ser 

encontradas na internet por exemplo, porém, segundo o autor, a televisão monopoliza a 

atenção do telespectador para um coisa de cada vez, o que a diferencia da internet, que abre 

uma possibilidade de navegação em vários assuntos ao mesmo tempo, sem falar a 

possibilidade de selecionar o que realmente quer ver naquele momento. Para Bertomeu 

(2006), a mensagem na televisão ganha vida em função do apelo e do momento em que o 

telespectador está vivendo, pois a utilização do meio está associada com a hora do descanso, 

do lazer, assim o telespectador está disposto a receber informação. 

Os filmes selecionados para compor o objeto de estudo deste trabalho, como já foi 

citado anteriormente no referencial, classificam-se como soft sell, que, segundo Figueiredo 

(2005), são os filmes publicitários que utilizam a sedução e a imaginação do consumidor, para 

colocar o produto e a situação apresentada pelo comercial como objeto de desejo do target. 

 

 

7.3.1 As fases do filme publicitário 

 

 Os filmes selecionados possuem, uma estrutura padrão. São divididos conforme 

Barreto (2004), em: exposição do problema, complicação ou conflito, o clímax, e a resolução, 

não necessariamente nessa mesma ordem.  

 No filme da Sprite, ao apresentar que “a Sprite tem uma coisa pra te dizer, o amor te 

deixa idiota”, o problema é exposto. Logo na sequência a “complicação” é apresentada 

assim que o texto sugere que “quando o cupido acerta você, o seu bom senso desaparece”.  

 E com a apresentação das “coisas idiotas que fazemos quando nos apaixonamos”, cria-

se um elo com o consumidor, pois as situações trazem para o filme publicitário o dia-a-dia 

do mesmo. 

Na primeira situação criada pelo filme da Sprite, o personagem, ao ver a jovem que 

pela qual está apaixonado, vai ao encontro da mesma, sem perceber que está passando pelos 

trilhos do trem. Logo na sequência, como mostra a figura a seguir, o garoto é atropelado 

pelo trem antes de chegar até a garota. 

 



 
 

62 
 

 

           Figura 21: Frames filme Serenata de Amor 2, 3, 6 e 7 segundos respectivamente. 

              Fonte: Vt Sprite 

 

 

 A cena seguinte do filme mostra uma jovem que atira um pedaço de tecido vermelho 

dentro de uma jaula em um zoológico, em seguida o personagem masculino atira-se dentro da 

jaula sem perceber que a mesma é habitada por leões. 

  

 
    Figura 22: Frames filme Serenata de Amor 9, 10 e 11 segundos respectivamente. 

                                Fonte: Vt Sprite 

 

 

 Outra situação apresentada no filme, como sátira do que os apaixonados são capazes 

de fazer quando estão “anestesiados por esse sentimento”, é a que quatro jovens amigos se 

deparam com uma garota dançando e vestida de coração com uma flecha fazendo alusão ao 

cupido, como já foi citado anteriormente. Nesse momento um dos garotos percebe que a 

garota está dançando para ele e acaba se “engasgando” com a Sprite que está tomando.  

 

   
          Figura 23: Frames filme Serenata de Amor 13, 14, 15 e 17 segundos respectivamente. 

             Fonte: Vt Sprite 

 

   A penúltima situação do filme, como mostra a figura a seguir, trata-se de um jovem 

praticando um ato de vandalismo ao pichar uma delegacia de polícia para expressar o amor ao 

amado na frase: “Carlos te amo”.  
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  Figura 24: Frames filme Serenata de Amor 13, 14, 15 e 17 segundos respectivamente. 

                          Fonte: Vt Sprite 

 

   E por último, a situação final do filme, possui tanta sátira quanto a que inicia o 

mesmo, ao relacionar o amor com uma situação de perigo, onde os apaixonados estão dentro 

de um “pedalinho” e nem percebem que uma queda d’água aproxima-se. 

 

 
           Figura 25: Frames filme Serenata de Amor 22, 23, 24 e 25 segundos respectivamente. 

              Fonte: Vt Sprite 

 

 O clímax e a resolução ocorrem no mesmo momento, na cena em que o produto 

aparece, confirmando a ideia de que, quando consome-se o refrigerante Sprite, não estamos 

sendo enganados, pois só o mesmo mostra as coisas como realmente são. 

 O filme Paixão, inicia com a exposição do problema, a afirmar que, quando apaixona-

se, o indivíduo não se relaciona com alguém de carne e osso e sim com um projeção. Em 

seguida, a complicação do filme apresenta-se com o fim da projeção, no qual passa-se a 

enxergar a pessoa amada como ela realmente é. 

O clímax do filme fica por conta das cenas em que o bombom Serenata de Amor 

aparece em sua fabricação, de acordo com a figura abaixo. 

 

 
Figura 26: Frames filme Serenata de Amor 42, 43 e 45 segundos respectivamente. 

                            Fonte: Vt Serenata de Amor 
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A resolução do problema ocorre com a narração, que afirma que, “ninguém sabe o que 

faz o botãozinho ligar e iniciar uma nova projeção, mas fortes indícios apontam para o único e 

delicioso suspeito: o Serenata de Amor”. 

 E, por último, o filme publicitário desenvolvido para a Natura, inicia com o conflito 

entre o amor ideal e o amor da vida real, em seguida a expõem-se o problema, mostrando 

que o amor de verdade, precisa superar o ritmo da vida que vivemos.  

Por tratar-se de um teaser a resolução do problema não é exposta, e o filme termina 

com o clímax, que fica por conta da pergunta que também dá nome a campanha: qual o 

gesto que coloca o seu amor em movimento?  

 

 

7.3.2 Planos de filmagem  

 

Os filmes publicitários utilizam os planos de filmagem para transmitir sensações, 

conforme mostram os roteiros a seguir, das marcas Sprite e Serenata de Amor. Em função do 

filme publicitário do anunciante Natura ser composto exclusivamente por lettering, não será 

analisado nesta categoria. 
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Frames Filme 

da Sprite  

Plano  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Lettering  

Grande Plano Geral para mostrar o set de filmagem onde a cena está 

sendo gravada, simulando uma estação de trem. 

Plano médio foca um dos personagens do filme com o produto 

anunciado na mão. 

Plano geral mostra o trem que leva o garoto ao passar pelos trilhos. 

Plano médio enquadra uma das personagens do filme, correspondendo o 

olhar do personagem no frame anterior. 

Plano geral amplia a cena mostrado o momento em que o personagem 

masculina vai de encontro ao seu amor passando pelos trilhos do trem. 

Primeiro Plano centraliza o casal do busto para cima. 

Plano Geral amplia a visão da cena onde o jovem apaixonado se atira 

para buscar o pano vermelho que a personagem jogou. 

Plano geral foca a cena fazendo com que o telespectador perceba o 

perigo que o jovem corre dentro da jaula dos leões.  

Plano Médio centraliza os quatro amigos que consomem o produto. 

Plano Geral mostra a garota vestida de coração saindo de trás de uma 

árvore em um parque. 



 
 

66 
 

Frames Filme 

da Sprite  

Planos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27: Planos dos frames do filme Sprite as coisas como são 

 Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Médio volta  focar os amigos que consomem o produto, porém 

com foco maior no personagem que percebe que a menina está dançando 

Plano Inteiro centraliza na tela a jovem que dança para o amado. 

Plano Inteiro faz com que a jovem apareça de corpo inteiro, pichando o 

muro de um local que ainda não pode ser identificado. 

Plano Americano focaliza a menina escondendo a tinta que estava 

utilizando para pichar o muro.  

Plano Geral, mostra o local que a menina resolveu expressar o seu amor, 

uma delegacia de polícia. 

Primeiro Plano, centraliza um casal que consome o refrigerante Sprite 

com um canudo no formato de coração.  

Plano Inteiro. Logo em seguida a imagem amplia e o casal está dentro de 

um “pedalinho” em formato de cisne. 

Plano geral ampliando ainda mais a cena, mostrando que o “pedalinho” 

está em um rio. 

Grande Plano Geral amplia ainda mais a cena, onde mostra o 

“pedalinho” quase entrando em uma queda d’agua. 

Lettering 
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Frames do 

Filme Serenata 

de Amor 

Planos 

 

 

Plano Médio mostra um homem caminhando entre várias outras pessoas 

Plano Médio mostra uma mulher que caminha aparentemente ao 

encontro do homem mostrado no frame acima. 

Plano Médio volta para a imagem da jovem garota. 

Close no filme de uma camêra. 

Plano Médio enquadra a fotografia de Freud, o pai da psicanálise. 

Close na luz da câmera que simboliza a projeção feita do ser amado. 

Plano Inteiro mostra uma mulher vestida de noive provavelmente na 

porta de uma igreja. 

Plano Americano mostra a referência feita pelo filme da perfeição. 

Close em vários relógios, representando que com o passar do tempo você 

passa a ver como realmente o seu parceiro é. 
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Frames do 

Filme Serenata 

de Amor 

Planos 

 

 

Plano detalhe mostrando as pernas de um mulher que pega fogo, como se 

fosse uma imagem fotográfica. 

Plano Médio mostra uma jovem colocando os óculos, fazendo alusão de 

que estaria vendo com quem realmente está se relacionando. 

Plano Americano mostra um domador tentando parar um leão feroz. 

Super Close em uma flor que vai murchando conforme a locução afirma 

que algumas qualidades do parceiro vão embora 

Plano Americano no super-herói agora real, dentro de um banheiro 

ganhando alguns quilos na barriga.  
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Frames do Filme 

Serenata de Amor 

Planos 

 

 

 
Plano Geral mostra o casal, deitado em uma cama, porém aos poucos 

a mulher que antes estava deitada no peito do homem começa a 

sumir. 

Plano Médio apresenta outro casal, feliz, mostrando em algumas 

situações o que é bom é maior que as coisas ruins. 

Detalhe nas balanças que são associadas com sentido de pesar se o 

que ficou de bom é maior do que ficou de ruim. 

Detalhe mostra somente as mãos dos personagens dos primeiros 

frames se encontrando. 

Plano Médio centraliza o casal caminhando abraçados 

Plano Americano mostra um desenho animado que segura uma 

bomba que está prestes a explodir 
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Frames do Filme 

Serenata de Amor 

Planos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Plano Geral mostra a cena de um prédio sendo implodido, logo após a 

bomba do frame anterior explodir. 

Plano Inteiro mostra pingüins, os animais considerados mais fiéis 

tendo uma briga. 

Plano Americano em um casal tendo uma briga. 

Plano Detalhe na mão de um homem apertando um botão para iniciar 

uma nova projeção. 

Grande Plano Geral apresenta a bomba atômica em formato de 

coração, fazendo alusão aos vários sentimentos que se sente quando 

apaixona-se. 

Plano detalhe em um investigador procurando a causa do início da 

nova paixão 

Super close mostra o bombom Serenata de Amor, recheado. 

Plano detalhe, mostrando a marca do Serenata de Amor e do principal 

ingrediente do mesmo, a castanha. 

Close no bombom sendo coberto por chocolate. 
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 Figura 28: Planos dos frames do filme Paixão 

 Fonte: A autora 

Frames do Filme 

Serenata de Amor 

Planos 

 

 

Plano Geral mostrando o produto e ao fundo frases saindo de uma 

cabeça humana dizendo “o amor vale a pena”. 

Close no casal comendo o bombom. 

Grande Plano Geral em um homem atravessando uma rua com um 

urso na mão. 

Plano Geral mostra um avião fazendo um coração no céu com a 

fumaça que está saindo do mesmo. 

Plano Detalhe centraliza um olho de íris verde. 

Plano Detalhe mostra uma boca feminina 

Plano Detalhe na cena em que os um homem arrepia-se 

Plano Médio em uma seqüência de casais se beijando. 
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7.3.3 Packshot  

 

 A packshot é a cena em que o produto ganha maior destaque e, como considera 

Barreto (2004), é o momento mais importante do filme, pois é a hora de mostrar para o target 

o que irá consumir de fato. 

 No filme Sprite “As coisas como são”, o produto, no caso o refrigerante Sprite, 

aparece em vários momentos do filme, conforme os frames abaixo. 

 

 
   Figura 29: Frames do filme Serenata de Amor 4, 15 e 22 segundos respectivamente. 

   Fonte: Vt Sprite 

 

Porém, a packshot do filme é a cena que finaliza o filme, como mostra o frame abaixo. 

        

                                                  
Figura 30 Frame do filme Serenata de Amor 29 segundos. 

                                            Fonte: Vt Sprite 

 

Esta cena traz as duas versões do produto, Sprite e Sprite zero calorias, em um fundo 

verde com bolhas no formato de coração, abaixo do lettering “As coisas como são”, que segue 

a locução off “Sprite as coisas como são”, o slogan da campanha. 

 O bombom Serenata de Amor, traz em seu filme publicitário “paixão” uma seqüência  

de cenas em que o seu produto é colocado em destaque, de acordo com os frames a seguir.  
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  Figura 31: Frames do filme Serenata de Amor 44, 45 e 47 segundos respectivamente.  

  Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

Os frames mostram uma possível sequência de produção do bombom, inicialmente 

com o recheio, logo em seguida as castanhas caem na embalagem do bombom, o que passa a 

sensação de que foram selecionadas para o bombom, e finalmente o produto é envolvido pela 

cobertura de chocolate. Logo após o casal apaixonado aparece comendo o bombom.  

Porém, a cena considerada o packshot, assim como no filme publicitário citado 

anteriormente, é o que fecha o filme, como mostra o frame abaixo: 

 

 
Figura 32 Frame do filme Serenata de Amor 59 segundos. 

                              Fonte: Vt Serenata de Amor 
 

 Trata-se da última cena do mesmo, onde o produto aparece embalado, pronto para o 

consumo, em um fundo com frases como “o amor vale a pena”, saem de uma cabeça humana. 

   O último comercial selecionado, por se tratar de um teaser do produto, o mesmo não 

é apresentado, como mostra o frame a seguir, somente há a presença da marca. 

 

 
Figura 33: Frame do filme Serenata de Amor 2 e 30 segundos respectivamente. 

                           Fonte: Vt Natura 

 

Porém, há a presença da identidade visual da empresa Natura, seguida do slogan da 

mesma, “bem estar bem”, que dá início e finaliza o filme publicitário. 
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7.4 CATEGORIAS BASEADAS NO SENTIMENTO DE AMOR 

  

 Não existe uma definição capaz de apresentar toda a complexidade do termo amor, 

afinal o amor é, na verdade, uma grande gama de outros sentimentos sentidos os mesmo 

tempo. Com defende Viscott (1982), os sentimentos são capazes de traduzir quem somos, 

baseado nas vivências que tivemos.  

 Assim, como já foi apresentado anteriormente para entender os possíveis tipos, ou 

níveis de amor, Comte-Sponville (1999) os divide amor Eros, amor Philia e amor Ágape. 

  

7.4.1 Tipos de Amor   

 

 O filme publicitário da Sprite apresenta uma forma de amar baseada na sátira, 

abordando o tema com bom humor, através das ações “idiotas” que o indivíduo vive quando 

apaixona-se.  

Por abordar o que acontece com o indivíduo quando ele apaixona-se, o filme apresenta 

de uma forma mais engraçada um amor idealizado, e o sujeito que não mede esforços para 

expressar os sentimentos, e como a própria locução sugere, “perde-se a vergonha”. Assim, o 

amor que se apresenta nesse filme publicitário é Eros, afinal, perder a vergonha de expressar 

os sentimentos, está ligado com satisfação do “eu”, pois o indivíduo precisa mostrar seus 

sentimentos para sentir-se feliz, como mostra os frames abaixo. 

 

 
                       Figura 34: Frames do filme da Sprite, 14, 15 e 16 segundos respectivamente. 
                 Fonte: Vt Sprite 

 

 A jovem não se preocupa com o que os amigos do garoto, pelo qual está apaixonada 

vão pensar ou falar da sua forma de expressar seus sentimentos, assim como a garota que 

resolve pichar em frente a parede da polícia o que sente por seu amado, de acordo com a 

figura  a seguir. Confirmando o que Comte-Sponville (1999), afirma, sobre o amor eros ser 

um amor a “nós” próprios. 
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                        Figura 35: Frames do filme da Sprite, 18, 19 e 20 segundos respectivamente. 

                        Fonte: Vt Sprite 
 

 O segundo filme selecionado, “Paixão”, do Serenata de Amor, apresenta uma amor 

Eros, juntamente com um amor Philia. O amor Eros, conforme Comte-Sponville (1999), 

também está ligado à falta do amor, com algo que ainda não temos.  Como sugere o texto do 

filme ao relacionar o amor com uma projeção sobre algo que criamos, algo para auto-

satisfação, é um amor idealizado, implica em amar um ser que na verdade não existe, somente 

queremos que ele exista, e esteja conosco. Outro fragmento do texto relacionado com esse 

tipo de amor é a afirmação que, “ninguém sabe o que faz uma nova projeção iniciar”, 

relacionando o amor com mudança, com a busca por aquilo que ainda não se tem.   

Já o amor Philia é apresentado no filme publicitário como um estágio posterior ao 

amor eros, confirmando a ideia de Comte-Sponville (1999), em que ambas formas de amor 

não se anulam, pelo contrário, completam-se. Philia está presente no filme na locução, 

conforme o seguinte trecho: “mas depois de um período, a projeção acaba, e você passa a 

enxergar de verdade a pessoa com quem está se relacionando. Invariavelmente, algumas 

virtudes do parceiro ou da parceira vão embora junto com a projeção, outras ficam. E se o que 

ficou de cada um for o suficiente para os dois, a relação perdura”.  

 Aceitar o outro como ele realmente é, enxergar de verdade a pessoa com quem está se 

relacionando e fazer disso um motivo para a relação continuar, são características do amor 

Philia, evidenciado nas cenas da próxima figura. 
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         Figura 36: Frames do filme Serenata de Amor, 28, 31, 48 ,55, 56 e 57 respectivamente. 

         Fonte: Vt Serenata de Amor 

 

 As cenas em paralelo com o texto potencializam outra característica dessa forma de 

amar, o estar feliz com o outro e a alegria.  

 O filme do anunciante Natura, por ser composto por leterring, não possui cenas de 

casais apaixonados, felizes, como os anteriores. O texto é o principal ponto a ser analisado 

nesse filme, que apresenta um amor da vida real, um amor capaz de superar as dificuldades da 

sociedade em que vivemos, como afirma o trecho: “ o amor de verdade, não é ideal, porque é 

de verdade, não está nos finais felizes dos filmes. É o amor da vida real, é desafiado pelo 

ritmo veloz do nosso tempo. O amor de verdade está vivo, em movimento, é o amor cultivado 

por nossos gestos. Do jeito de cada um. Qual é o gesto que coloca o seu amor em 

movimento?”. 

 O amor apresentado no filme, não está desprendido totalmente do “eu”, portanto não é 

Ágape pois importa-se com o “jeito de cada um”. Mas leva também em consideração a 

superação das dificuldades da vida real, é um amor que cuida, que é “cultivado” e por esses 

motivos, é um amor philia. 
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8 BREVE COMPARAÇÃO 

 

         Após a análise individual dos três comerciais e a partir das quatro categorias baseadas 

nos referenciais deste trabalho, pode-se perceber que muitas categorias estavam presentes nos 

três filmes simultaneamente, respondendo o problema inicial deste trabalho, constatou-se que. 

Onde as características da sociedade pós-moderna, aspectos relacionados a linguagem e ao 

filme publicitário cruzam-se como mostra a figura abaixo. 

 

1.Categorias Baseadas na Sociedade Pós-Modernas Filme 

Sprite 

Filme 

Serenata 

Filme 

Natura 

Individualismo X X X 

Busca pelo Prazer X X X 

Presença de Estereótipos X X X 

Busca pela Felicidade X X X 

Busca pelo Prazer X X X 

Incentivo ao consumo X X X 

Tipos de Objetos - Kitsch      

                             - Lúdico   X X 

                            - Gadget 

 

X   

2.Categorias Baseadas na Linguagem e na Persuasão  

Retórica  X X X 

Figuras de Linguagem                 - Nível Semântico X X x 

                                                      - Nível Fônico     

                                                      - Nível Gramatical X X x 

3.Categorias Baseadas no Meio Televisão  

As fases do filme publicitário X X X 

Planos de filmagem  X X  

Packshot  

 

X X X 

4.Categorias Baseadas no Amor  

Tipos de Amor  - Amor Eros  X X  

          - Amor Philia   X X 

                          - Amor Ágape     
Quadro 8: Categorias de análises cruzadas com os filmes publicitários selecionados.  

Fonte: A autora. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Estudar a sociedade pós-moderna e os efeitos que suas características produzem, está 

relacionado com mudanças tanto na relação do indivíduo consigo quanto com o outro. Neste 

trabalho, buscou-se entender como se dá a utilização do amor como apelo publicitário, em 

uma sociedade como características individualistas, que busca o prazer, a felicidade e a auto-

satisfação. 

Amar na sociedade pós-moderna implica em superar o individualismo e a satisfação 

do “eu”. E mesmo que muitas vezes a rotina, ou a vida efêmera que levamos faça com que 

coisas simples, passem sem que possamos perceber, o estar apaixonado, faz com que tudo 

ganhe vida, cor e principalmente capacidade de aproximar pessoas, algo que outra 

característica pós-moderna, a falta de tempo, muitas vezes impossibilita. 

Como abordado anteriormente às características da sociedade de consumo, são 

baseadas na auto-satisfação. Sendo assim, a relação que se tem entre as peculiaridades da 

sociedade pós-moderna, e os apelos utilizados pela publicidade, servem para aproximar os 

produtos do público, através da sedução e da persuasão. 

O amor Eros, aquele que é movido pela falta e o amor Philia, que permite-se aceitar o 

outro como ele realmente é, esse, o mais desejado pela sociedade em que vivemos. São as 

abordagem mais utilizada nos filmes selecionados. Assim, a representação do amor nessas 

duas formas, são os principais apelos, utilizados pela linguagem publicitária, nos filmes, 

objetos de estudo deste trabalho.  

O amor nos três filmes é utilizado para fazer com que o target envolva-se, porém não 

como uma forma de convencimento e sim de aproximação do cotidiano do mesmo, para com 

o produto. Afinal, é exatamente isso que os três filmes publicitários fazem, apresentam 

situações do cotidiano e características da sociedade pós-moderna para que o público 

identifique-se com o produto. 

Através do comercial “As coisas como são”, o anunciante Sprite, apresenta para o 

telespectador, de uma forma, exagerada, as “idiotices”, vividas pelos apaixonados, quando os 

mesmos não se importam com o que “os outros” irão pensar, trazendo para o filme de forma 

clara o individualismo, dessa forma, o amor neste comercial é essencialmente Eros, pois 

preocupa-se primeiro com o “eu”.     

No filme “Paixão”, do anunciante Serenata de Amor, o sentimento é tratado como um 

ciclo, que inicia com o amor Eros, idealizado e motivado pela falta do parceiro, o que no 
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filme é chamado de projeção, porém no decorrer do filme esse amor evolui para Philia, 

comprovando que ambas formas se completam. As imagens que compõem o filme, são 

apresentadas de forma rápida e fragmentada, o que também pode ser considerado uma 

característica pós-moderna relacionada com a agilidade e a falta de tempo.  

Essa fragmentação também está presente no filme da Natura, mesmo sendo composto 

por lettering, a movimentação das linhas que levam um texto ao outro fazem está 

representação. O amor utilizado para conceituar o filme é Philia, pois preocupa-se com o 

outro, e é motivado pela felicidade de viver o sentimento, porém sem perder as características 

da sociedade pós-moderna.  

 Sendo assim, com esse trabalho foi possível concluir que, a publicidade utiliza o amor 

como linguagem para aproximar o produto de uma realidade desejada e vendida através dos 

comerciais. Afinal, ao apropriar-se de um sentimento de amor, a publicidade e suas técnicas 

persuasivas, demonstram que mesmo em uma sociedade marcada pela auto-satisfação, a 

individualidade e o consumo constante, estar apaixonado, implica em ultrapassar qualquer 

barreira, seja ela, social, racial ou cultural, para viver em plenitude a magia do amor que é 

universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBOSA, Lívia. Sociedade de consumo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. 

 

 

BARBOSA, Lívia; CAMPBELL, Colin. Cultura, consumo e identidade. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006. 

 

 

BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos: manual do roteiro para filme publicitário. São 

Paulo: Senac, 2004 

 

 

BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa. Edições 70, 1995. 

 

 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

 

 

______. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 

 

 

______. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

 

 

 

______. Amor Líquido: sobre as fragilidades dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2004. 

 

 

BERTOMEU, João Vicente Degaro. Criação na Redação Publicitária. São Paulo: Mercado 

de idéias, 2006. 

 

 

BUSCAGLIA, Leo. Amor. Tradução por: André Feijó Barroso. 20,ed. Rio de Janeiro: Nova 

Era, 1999. 

 

 

CASHMORE, Ellis. ... E a televisão se fez. São Paulo: Summus, 1998. 

 

 

CARRASCOZA, João Anzanello. A evolução do texto publicitário: a associação de 

palavras como elemento de sedução na publicidade São Paulo: Futura, 1999. 

 

_______________. Redação Publicitária: estudos sobre a retórica do consumo. São Paulo: 

Futura, 2003. 

  

 

CARVALHO, Nelly. Publicidade: a linguagem da sedução. São Paulo: Ática, 2002. 



 
 

81 
 

 

 

CIDADE, Marco Aurélio. Redação Publicitária: o que faltava dizer. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

 

 

CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 2. ed. São Paulo: Ática, 1986. 

 

 

COMTE-SPONVILLE, André. O amor é falta ou plenitude?. In: Café Philo: as grandes 

indagações da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, Cap. 3, p. 38-42. 

 

 

COSTA, Ismar Capistrano Filho. Propaganda, felicidade e consumo. 2005. Disponível em:  

<http://www.bocc.ubi.pt/pag/costa-filho-ismar-propaganda-felicidade-consumo.pdf/>. Acesso 

em: 11 de setembro de 2011 

 

 

COSTA, Jurandir Freire. Sem fraude nem favor: estudos sobre o amor romântico. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1998. 

 

 

FERREIRA, Luiz Antônio. Leitura e Persuasão: princípios de análise retórica. São Paulo: 

Contexto, 2010. 
 
 

FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learnign, 2005. 
 
 

FIGUEIREDO, Luis Cláudio Mendonça; SANTI, Pedro Luiz Ribeiro. Psicologia: uma (nova) 

introdução. Uma visão histórica da psicologia como ciência. São Paulo: Educ, 2002. 
 
 

FINKIELKRAUT, Alain. A derrota do pensamento. 2. ed. :Paz e Terra, 1988. 

 

  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  São Paulo: Atlas, 1996. 

 

 

GONZALES, Lucilene. Linguagem publicitária: análise e produção. São Paulo: Arte e 

Ciência, 2003. 

 

HOFF, Tânia e GABRIELLI Loudes. Redação Publicitária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. São Paulo: Atlas, 1991. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/costa-filho-ismar-propaganda-felicidade-consumo.pdf
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIXPAJ&nautor=85709&refino=1&sid=0096101331343512272928860&k5=E0EC4CE&uid=


 
 

82 
 

 

 

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

 

 

MARTINS, Jorge. Redação publicitária: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1997. 

 

 

MARTINS, Zeca. Propaganda é isso Aí: Um guia completo para novos anunciantes e 

futuros publicitários. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 

MEIO E MENSAGEM. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1947- . Trimestral. ISSN 

0034-7140 

 

 

MICHEL, Maria Helena: Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

 

 

MISRAHI, Robert. A felicidade é nosso único objetivo?. In: Café Philo: as grandes 

indagações da Filosofia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, Cap. 4, p. 43-49. 

 

 

PLATÃO. O banquete. Porto Alegre, L&PM, 2009. 

 

 

PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação. 5,ed. Rio de Janeiro: 

Quartet, 2009. 

 

 

PRIORI, Mary. História do amor no Brasil. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. 

 

 

SAMPAIO. Rafael. Propaganda de a a z: como usar a propaganda para construir marcas e 

empresas de sucesso. 2. Ed. Rio de Janeiro, 1999. 

 

 

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 7. ed. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2002. 

 

SANTOS, Jair Ferreira. O que é pós-moderno. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

 

 

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor. Rio de 

Janeiro: LTC, 2000. 



 
 

83 
 

 

SILVA, Maria Júlia Paes. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações 

interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola , 2002. 

 

 

STEIN, Ademir. A arte de vender sonhos. São Paulo: Marco Zero, 2004. 

 

 

VESTERGAARD, Torben A linguagem da Propaganda. 4. ed. Rio de Janeiro: Martins 

Fontes, 2004.  

 

 

VISCOTT, David Steven. A linguagem dos sentimentos. São Paulo: Summus, 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 


