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RESUMO 

 

Com a expansão da internet despontou no mercado um novo tipo de e-commerce. Os sites de 

compra coletiva surgiram há mais de dois anos e, aos poucos, foram conquistando o público. 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca identificar as características da 

mensagem publicitária utilizada pelos sites Peixe Urbano, Garimpo Coletivo e Vaquinha Vip, 

para atrair a atenção dos seus clientes para as ofertas anunciadas em Santa Maria - RS. A 

partir de um referencial teórico sobre publicidade e propaganda, criação publicitária e 

internet, foi possível descrever os sites e identificar as características da mensagem 

publicitária encontradas em cada oferta. Ao longo do estudo foram encontradas semelhanças e 

diferenças nas estratégias de divulgação. 

 

 

Palavras-chave: compra coletiva, criação publicitária, e-commerce, internet, características da 

mensagem publicitária. 

 

 

ABSTRACT 
 

With the expansion of the internet, emerged on the marked a new kind of e-commerce. 

Collective Buying web sites have emerged in the past two years and little by little started to 

conquer the public. This work is about a qualitative research that seeks to identify the 

publicity characteristics used by the web sites: Peixe Urbano, Garimpo Coletivo and 

Vaquinha Vip, to attract the attention of its clients to the offers announced in Santa Maria – 

RS. Based on the theoretical about publicity and advertising, advertisement creation and 

internet, it became possible to describe these websites and identify the publicity 

characteristics found in each offer. During this study, similarities and differences were found 

on the disclosure strategy.  

 

 

Key-words: Collective Buying. Advertisement creation. E-commerce. Internet. Publicity of 

Characteristics. 
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INTRODUÇÃO 

 

Hoje, para que seja feita a venda de um produto ou serviço é indispensável que se 

pense em formas de divulgação. Todos os dias, diversos tipos de publicidade atingem a 

população que, de alguma forma, é estimulada para o consumo. Mas, para que a propaganda 

seja eficaz, é preciso escolher a mídia adequada para cada tipo de produto/serviço a ser 

divulgado. Durante muitos anos, a publicidade utilizou-se de mídias convencionais como 

televisão, rádio e jornal. Com a chegada da internet, abriram-se novas possibilidades de 

divulgação. 

Além de novas formas de publicidade, com o crescimento da rede, surgiram novos 

formatos de comércio no ciberespaço. Sites especializados em vendas de produtos e serviços 

cresceram consideravelmente. As grandes redes de lojas também passaram a utilizar vendas 

on-line. A internet tornou-se, também, uma ferramenta de busca por produtos desejados. 

Muitos consumidores acessam sites para pesquisar possibilidades de compra. Esta alternativa 

proporciona busca por preços mais baixos pelo produto/serviço desejado.  

Foi atrás de um menor preço que, em 2008, surgiram, nos Estados Unidos, os sites de 

compra coletiva. Esses sites mecanismo tem como conceito oferecer preço baixo para ganhar 

no volume de compras. Esses sites concedem descontos de até 90% em diversos 

estabelecimentos como lojas, restaurantes, bares, salões de beleza e até mesmo serviços e 

produtos para animais de estimação, carros, casas, entre outros. Mas, para validar os 

descontos e ativar a oferta anunciada, existem algumas regras. Deve-se atingir um número 

mínimo de vendas estipulado pelo site e pela empresa que está vendendo seu produto e ainda 

depender de um tempo limitado para obter a compra. Esse tipo de comércio é uma 

oportunidade para adquirir produtos/serviços por um preço mais baixo que o encontrado no 

mercado.  

No Brasil, os sites de compra coletiva surgiram em 2010 e logo conquistaram o país, 

fazendo sucesso entre os internautas. Segundo o site Bolsa de Ofertas
1
, o pioneiro totalmente 

brasileiro foi o Peixe Urbano que, em 2011, completou um ano. Hoje, são inúmeros os sites 

disponíveis no Brasil. Na maioria dos casos as ofertas têm duração de 24 horas. O internauta 

que acessar o site tem a oportunidade de realizar um cadastro e optar por receber as ofertas 

                                                
1 Disponível em <http://www.bolsadeofertas.com.br/brasil-ja-tem-mais-de-1000-sites-de-compras-coletivas/> 

Acesso em: 02/12/2011. 
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por e-mail. A partir daí, diariamente são enviadas as ofertas que estão em andamento. Quando 

o consumidor se interessar por algum produto ele deve seguir os procedimentos de compra do 

site, escolher a forma de pagamento e concluir a compra. Depois da aprovação do pagamento, 

fica disponível na conta do usuário um cupom para impressão que o consumidor deve levar 

até o estabelecimento onde foi efetuada a compra. 

 Este trabalho busca investigar quais as características de criação publicitária que 

são utilizadas pelos sites de compras coletivas em suas ofertas. Para isso foram selecionados 

por conveniência três sites de compra coletiva que atuam na cidade de Santa Maria - Rio 

Grande do Sul: Peixe Urbano, Garimpo Coletivo e Vaquinha Vip. Foram escolhidas três 

ofertas, sendo uma de cada site. Os sites e as ofertas foram descritas no decorrer do trabalho. 

A partir daí foram localizados elementos como título, texto, fotografia, layout, buscando 

identificar as características da mensagem publicitária utilizadas pelos sites. 

O referencial teórico desta monografia contemplou estudos sobre publicidade e 

propaganda, internet e um foco principal na criação publicitária. Esta possibilitou identificar 

aspectos das características da mensagem publicitária utilizadas em cada oferta dos sites de 

compra coletiva. Embora não considerados como mídia, os sites de compras coletivas 

exploram visivelmente as características de criação publicitária. Esta percepção é importante, 

pois inclui esta nova área como possibilidade de trabalho para os profissionais da publicidade.  

A internet é muito estudada atualmente, mas, sobre o fenômeno dos sites de compras 

coletivas, a bibliografia é praticamente inexistente, restringindo-se a alguns artigos e 

reportagens. O estudo das novas tecnologias é importante para a área da comunicação, pois 

esta é afetada diretamente pelas novas ferramentas que surgem e observa atentamente seus 

efeitos na sociedade. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

As palavras publicidade e propaganda muitas vezes são usadas como sinônimos, mas 

não significam necessariamente a mesma coisa. Sant’Anna (2002, p. 75) afirma que “[...] 

publicidade significa, genericamente, divulgar, tornar público, e propaganda compreende a 

ideia de implantar, de incluir uma ideia, uma crença na mente alheia”. Conforme Pinho 

(2001), a propaganda e publicidade possuem o mesmo fator de técnicas de persuasão, mas 

com diferentes propósitos e funções.  

Publicidade é o ato de divulgar, tornando algo visível, público, seja um fato ou uma 

ideia. Ao divulgar uma nova marca ou uma já existente tem o intuito de provocar uma reação 

no consumidor levando-o a compra. Para Rabaça e Barbosa (1987, p. 481) referindo-se à 

etimologia, “[...] a palavra publicidade, calcada no fr. publicité e proveniente do lat. publicus, 

‘público’, foi registrada pela primeira vez em línguas modernas [...] com sentido jurídico”. 

A propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias com o intuito de 

propagar e implantar uma ideia, uma crença na mente alheia. Os mesmos autores afirmam que 

“continuando a designar o ato de disseminar ideologias, de incutir uma ideia, uma crença na 

mente alheia” (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 481). Neste trabalho, a publicidade e 

propaganda serão usadas como sinônimos, pois, de acordo com Sant’Anna (2009, p. 59) que 

afirma que “hoje em dia, ambos os termos serão usados indistintamente, particularmente no 

Brasil”. 

Conforme afirma Sampaio (1999), a propaganda age sobre o indivíduo como uma 

grande sinergia e sendo assim não age sozinha sobre as pessoas, pois, precisa atender a alguns 

princípios básicos, como: 

 

Criatividade: a propaganda precisa se destacar, chama a atenção do consumidor. 

Esta é a primeira grande dificuldade a ser enfrentada. 

Emoção e interesse: para que a propaganda chame a atenção do consumidor e 
consiga mantê-lo por todo comercial ou anúncio a mesma precisa emocionar e 

interessar. 

Pertinência: a propaganda precisa estar ligada ao objetivo que se buscou a realizá-la 

e o consumidor precisa sentir essa pertinência, caso contrário a propaganda não 

motivará o público. 

Compreensão: a propaganda precisa ser de fácil entendimento e com uma mensagem 

clara com o que se deseja passar, do contrário a pessoa não vai se dar ao trabalho de 

analisar uma mensagem publicitária. (SAMPAIO, 1999, p. 36,37). 
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  A propaganda é uma atividade de comunicação que vem a persuadir, assim como a 

publicidade, que tem como objetivo básico interferir no comportamento dos consumidores 

através de uma criação ou ainda mesmo em reforçar a imagem do produto ou marca na mente 

do cliente. 

  Para que se possa persuadir em grande escala, a propaganda ampliou o seu campo de 

atuação de tal forma que Pinho (2001) afirma que podem ser diversos os tipos como 

propaganda ideológica, política, eleitoral, governamental, institucional, corporativa, religiosa, 

social e sindical. 

  A publicidade também pode ser subdividida em publicidade de produto, de serviços, 

genérica, de varejo, de classificados, comparativa, cooperativa, de promoção e legal, como 

afirma Pinho (2001): 

   

 Publicidade de produto: tem como objetivo divulgar o produto, fazendo com que o 

consumidor compre. 

 Publicidade de serviços: tem como objetivo “vender” serviços como bancos, 

seguradoras, agências de turismo, etc. 

 Publicidade genérica: tem como objetivo generalizar um único produto/serviço 

como um todo de uma categoria. 

 Publicidade de varejo: os produtos divulgados são anunciados pelo varejista. 

 Publicidade de classificados: são anúncios classificados de compra, venda ou 

aluguel de imóveis, que geralmente são anunciados por jornais. 

 Publicidade comparativa: compara produtos e serviços de seus concorrentes de tal 
forma que não denigra a imagem dos concorrentes. 

 Publicidade cooperativa: tem como objetivo vender um produto, principalmente um 

lançamento, em conjunto entre o fabricante e o varejista ou vice-versa. 

 Publicidade de promoção: com o intuito de divulgar a promoção de vendas por meio 

de diversas mídias. 

 Publicidade legal: “compreende os anúncios cuja publicação é exigida das empresas 

[...] a exemplo de balanços e balancetes, comunicados, convocação de assembleias, 

avisos e editais” (PINHO, 2001, p. 177). 

   

  O êxito de uma campanha vai depender do trabalho em conjunto de todos os setores 

de uma agência. Mas, três destes setores se destacam como fundamentais. Os três 

departamentos são: atendimento, criação e mídia. O atendimento é o setor responsável pelo 

contato direto com o cliente, através dele serão obtidas as primeiras informações do mesmo. 

Pinho (2001, p. 262) afirma que este departamento é “encarregado de prestar assistência aos 

clientes da agência, tem como função central controlar o relacionamento agência-cliente”. Já a 

criação o profissional que tem a função de aumentar a eficácia da venda de um produto, um 

serviço, uma imagem. Segundo Pinho (2001, p. 263), é um dos setores essenciais da agência, 
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sua função “é a de criar ideias para serem transformadas em slogans, temas publicitários, 

anúncios de jornais e revistas, comerciais de rádio e televisão, cartazes, promoções e outras 

peças ou campanhas publicitárias” (apud SAMPAIO, 1985, p. 8) e o profissional de mídia 

atua como um agenciador de verba do seu cliente. De acordo com Pinho (2001), o mídia 

decide os meios e os veículos de comunicação mais eficazes para a publicação de uma 

campanha, para que se atinja o maior número de público-alvo com o menor custo possível. A 

estrutura do departamento de mídia consiste em três divisões: planejamento, pesquisa e 

compras. Conforme Tamanaha (2006), o setor de planejamento é responsável por um grupo 

de clientes ou por determinada conta e suas atribuições consistem em desenvolver o plano de 

mídia, apresentar este plano ao anunciante, “administrar o processo de envio de documentos 

aos veículos de comunicação autorizando a exibição das peças publicitárias, e ao cliente, para 

que formalize a aprovação da veiculação” e realizar o trabalho de pós-veiculação. No setor de 

pesquisa, Tamanaha afirma que, 

 

nessa área técnica do departamento, compete ao profissional que nela atua fornecer 

todo o suporte técnico de pesquisa ao planejador, como: manusear os softwares de 

pesquisa, entre ele o Sisem Suíte Integrada; interpretar o comportamento das 

audiências de televisão e rádio; analisar os investimentos da concorrência em mídia; 
desenvolver novos estudos com os institutos de pesquisa (TAMANAHA, 2006, p.6). 

 

 A área de compras “é caracterizada pelo contato profissional de mídia com o 

profissional de veículo de comunicação, seja para obter qualquer tipo de informação, seja para 

negociar desconto sobre a verba prevista de veiculação” como acrescenta Tamanaha (2006, p. 

7). 

 Estes três departamentos dentro de uma agência são chamados de tripé da 

publicidade e propaganda ou ainda 

 

são os três pilares que lhe dão sustentação como pessoa jurídica, pois, conforme o 

decreto nº 57.690 que regula a Lei nº 4.680, compete a ela estudar, conceber, 

executar e distribuir propaganda aos veículos de comunicação, por ordem e conta de 

clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos 

e serviços, difundir ideias ou informar o público a respeito de organizações ou 

instituições a que servem (TAMANAHA, 2006, p. 1). 

 

  A seguir, o processo de criação será mais detalhado e desenvolvido para atender ao 

objetivo de estudo proposto por este trabalho. 
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1.2 CRIAÇÃO 

 

  A criação é a área na qual surgem as ideias, as peças, os textos, enfim, todas as 

formas de comunicação que buscarão atingir o público de modo a persuadi-lo. Esse setor é 

geralmente composto por uma dupla de criação: o diretor de arte e o redator. O redator é 

responsável pelos textos que fazem parte dos anúncios e o diretor de arte é encarregado da 

criação dos layouts, das imagens, uso das cores, entre outros. “Hoje, mais conhecidos como 

criativos, atuam quase sempre de forma híbrida, sabendo conceber os aspectos visuais da 

comunicação e também a escrita (títulos ou textos)”, conforme afirma Sant’Anna (2009, p. 

316) [grifo do autor]. 

  Neste item serão abordados alguns dos principais elementos que compõem a criação 

publicitária, começando pelo título, passando pelo texto publicitário, logo após a fotografia 

publicitária, o processo do layout e, por fim, a criação para internet. 

 

1.2.1 Título 

 

O título é um dos componentes mais importantes do anúncio publicitário porque é ele 

quem tem a função inicial de atrair no primeiro momento a atenção do leitor. O título deve ser 

breve, mas provocador e estimular com a intenção de prender e despertar a curiosidade do 

consumidor, direcionando-o para o corpo do texto que é onde ficam as principais informações 

do produto/serviço anunciado. Martins afirma que, 

 
o título é posto no anúncio para cumprir funções, como: atrair e prender a atenção 

pela apresentação de algo novo; suscitar e provocar interesse pelo conteúdo do texto; 

causar impacto emocional no leitor por apelos afetivos para comover, ou despertar 

imagens; provocar desejos capazes de determinar a ação do consumidor; 

personalizar a mensagem, tratando o leitor como indivíduo e não massificando-o 

(MARTINS,1997, p. 123). 

 

Para Domingos (2003, p. 144), “os títulos devem ser interessantes, simples, 

impactantes, diretos e, de preferência, curtos. O bom título fala muito usando poucas palavras. 

Geralmente uma ideia fica mais poderosa quando a frase é menor”. Um bom título deve 

possuir uma força persuasiva e com isso é fundamental para o sucesso de um anúncio. 

Martins (1997, p. 122) afirma que “a importância do título num anúncio é incontestável. Os 

bons autores afirmam que ele responde por mais de 50% da eficiência do anúncio”. Para 
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chegar a toda essa eficiência, o redator precisa criar, escrever e testar inúmeras vezes até que 

consiga encontrar o título certo para cada anúncio. Para chegar ao título ideal Domingos 

afirma que 

 

a menos que você seja repentista, vai ter que fazer muitos títulos até chegar num 

bom. Eu só conheço este jeito de fazer bons títulos: fazer muitos. Quando digo 

muitos, quero dizer 50, 100, 200... até chegar lá e acertar. O melhor método de 

trabalho que existe é o darwiniano: ter muitas ideias, mas só as melhores sobrevivem 

(DOMINGOS, 2003, p. 143). 

 

Ainda que encontre o título ideal, nele devem constar duas qualidades fundamentais que 

Martins considera que são: 

 
Concisão: ser expresso na forma de anunciado sintético, breve para que possa até 

dispensar a leitura integral do texto. 

Positividade: abordar aspectos eufóricos e resultados agradáveis, demonstrando 

querer ajudar o leitor sem negatividade (MARTINS, 1997, p. 123). 

 

Antes de criar o título deve-se saber para quem estará sendo direcionado, o público-

alvo. Domingos (2003, p. 144) acredita que a “outra função do título é selecionar o público. 

No meio da multidão, chamar a atenção das pessoas certas. Por isso, antes de sair criando, 

procure saber o que interessa ao seu consumidor”. 

Atualmente, existem diversas maneiras de classificar um título com base no que se 

quer anunciar. Martins destaca quatro maneiras de se classificar um título que são:  

 
Afirmativo quando enuncia e explica qualquer coisa de interesse do leitor; 
Exclamativo quando provoca admiração ou algum sentimento; 

Interrogativo quando pergunta ou questiona o leitor; 

Imperativo quando impõe alguma ideia ou dá ordem (MARTINS, 1997, p. 125). 

 

 Além de classificar os títulos, este mesmo autor ainda os denomina conforme o que 

cada título quer transmitir na mensagem. De acordo com Martins, os tipos de títulos são: 

 
Título notícia: aquele que apresenta qualquer fato ou notícia relacionada ao assunto; 

Título-sugestão: aquele que dá conselhos ao leitor, ou promete bons resultados; 

Título-seletivo: aquele que se destina a determinado segmento da clientela; 

Título-curiosidade: aquele que desperta ou estimula o interesse por algum aspecto 

do produto (MARTINS, 1997, p. 125). 

 

 O título precisa estar adequado e relacionado levando o público à leitura do texto 

publicitário. 
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1.2.2 Texto publicitário 

 

Um dos elementos que compõem o anúncio publicitário é o texto. De acordo com 

Martins (1997, p. 38) “o texto publicitário, como mensagem escrita, exige raciocínio e 

criatividade em sua elaboração, mas por isso deverá ser estruturado, reescrito, ampliado e 

emendado até alcançar a forma final”. Atingindo a estrutura ideal, com o objetivo de 

transmitir as características e informações necessárias do produto/serviço aos consumidores 

de maneira mais eficaz, “o texto é responsável por informar e, por meio de informação, criar 

convicção sobre o produto ou serviço. Assim, o texto conduz o leitor [...], pode levar à ação 

pretendida pela comunicação publicitária”, conforme afirma Hoff (2004, p. 88).  

O texto deve conter uma leitura agradável, deixando o leitor contente por receber as 

informações do produto/serviço que lhe é oferecido e ao mesmo tempo com disposição de ler 

até o fim. Segundo Martins (1997, p. 122), “o texto bem elaborado e completo é, pois, 

discurso hedonista e onírico, persuadindo o leitor, e fazendo-o feliz com o que lhe é 

oferecido”. Um elemento que se torna fundamental deixando ainda mais agradável à leitura é 

a escolha certa da tipografia. Cesar (2000, p. 48) afirma que se deve ter “cuidado na escolha 

da tipologia. Por mais moderna que seja, preze pela boa leitura”. 

Para que seja utilizado da melhor maneira e que não seja desperdiçado por quem o lê, 

o texto deverá ser escrito adequadamente para cada público que se quer atingir. Hoff (2004, p. 

87) afirma que ainda há muitos comentários de desprezo sobre os textos publicitários como 

“para que texto em anúncio, ninguém lê”, “o leitor não perde tempo com o texto. Só o título 

é lido”, mas segundo Martins (1997) o texto possui grande força em um anúncio, pois se 

dedica a alterar os comportamentos do leitor atuando em cima de seus sentimentos e desejos.  

Na verdade não existe uma maneira correta de escrever um texto publicitário, existe 

sim, uma adequação em que este é desenvolvido, que faz com que ele seja direcionado a 

públicos diferentes. Martins (1997, p. 33) define que “esta adequação segue a norma 

linguística falada, para que o destinatário a compreenda melhor, e também obedece às 

características do produto oferecido e à função persuasiva própria da publicidade”. Essas 

adequações se deram através de uma linguagem, que a própria publicidade adaptou nos 

anúncios no decorrer dos tempos. Segundo Martins (1997, p. 33), “[...] a linguagem foi-se 

adaptando ao sistema publicitário criado nas últimas décadas, visando convencer a sociedade 

a consumir mais, tanto os produtos necessários, como até os inúteis, para gerar lucros e fazer 
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crescer a produção”. A intenção desta linguagem fez com que os anúncios fossem 

desenvolvidos e apresentados ao público, oferecendo as verdadeiras qualidades do 

produto/serviço, gerando mais procura e venda dos mesmos. Este mesmo autor afirma que, 

 

foi assim surgindo uma linguagem publicitária, destinada a apresentar: 

características reais do produto e características subjetivas; cuja finalidade é 

argumentar para persuadir os indivíduos a mudarem de atitudes diante do que lhes é 

oferecido através da comunicação (MARTINS, 1997, p. 33). 

  

Já para Hoff (2004, p. 88), “um texto precisa falar por si só: os redatores, no caso da 

criação publicitária, têm a tarefa de produzir textos concisos, persuasivos e informativos de 

uma só vez”. Esta mesma autora ainda sugere que o texto precisa situar o público e que este 

público consiga decodificar a mensagem que o texto está querendo lhe passar. Para que isto 

aconteça, alguns elementos devem ser considerados para a construção do texto, como afirma 

Hoff: 

 

Contextualização: o encadeamento de informações e de ideias que situam o público-

alvo/leitor quanto aos aspectos externos e internos do texto. A contextualização 

prepara o leitor para a decodificação eficaz do texto. 

Referências: são as informações que o leitor/público-alvo necessita para 

compreender as ideias que se apresentam no texto: quem; quando; o quê; como; por 

quê. 
Estrutura: cada tipo de texto tem uma estrutura adequada aos seus objetivos de 

comunicação. A estrutura organiza as ideias no nível macro do texto. 

Aspectos estéticos: como o texto precisa falar por si só, a folha de papel, a revista, o 

tipo e a cor de letra, o espaçamento etc. constituem aspectos estéticos que auxiliam 

na sua decodificação (HOFF, 2004, p. 89). 

 

 Com base nesses e em outros elementos, o texto é capaz de fazer com que o público 

mude de conceito e conduta sobre aquele produto/serviço que está sendo oferecido e até 

mesmo leve-o ao consumo. Para Martins (1997, p. 38), “escrever um anúncio publicitário é 

produzir tecnicamente um texto capaz de provocar mudança de opiniões e de sentimentos nos 

leitores e persuadi-los a assumir comportamentos novos em relação a determinado produto ou 

serviço”. 

 Hoje, os textos publicitários estão cada vez mais curtos em virtude de que os 

consumidores sintam mais indisposição para ler os anúncios e com isso necessitam que as 

informações venham em poucas palavras. Carrascoza (2003, p. 136) afirma que “estamos 

assistindo ao florescimento, ou à moda, do texto publicitário curto”. Este mesmo autor ainda 

coloca que,  
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o texto longo não é medido pela sua extensão, mas pela capacidade ou não de gerar 

interesse. Um texto de duas linhas pode ser longo demais, se a primeira linha não 

nos levar com naturalidade à segunda. Nesse caso, certamente, não será lido até o 

final – e, portanto, não cumprirá a sua função suasória (CARRASCOZA, 2003, p. 

137).  
 

Para definir a dimensão de cada texto, depende do que e de que forma será anunciado 

o produto/serviço. Precisa-se saber realmente qual sua função perante o consumidor: se é 

informar suas características e benefícios ou lembrar o consumidor da existência do mesmo. 

Segundo Carrascoza (2003, p. 136-137), “a dimensão do texto deve ser dada pelas 

características do anúncio, em função do problema de comunicação e da plataforma de 

informações que se precisa realçar”. Já para Martins 

 
o que é indispensável é conhecer bastante bem o público–alvo para falar com ele de 

modo a mais facilmente persuadi–lo para as virtudes do produto anunciado. Em 

outras palavras, faça seu texto publicitário do tamanho que você achar que deve 

fazer e em função do que o seu feeling disser (MARTINS, 2003, p. 1). 

 

Carrascoza (2003, p. 137) afirma que “adequação, portanto, é o que está em jogo. Às 

vezes, um texto longo é o ideal; às vezes, a eficiência pode ser mais bem obtida com um texto 

curto”. 

Independentemente do tamanho do texto, sabe-se que no corpo do mesmo é 

fundamental que haja algumas informações necessárias como uma breve descrição do 

produto/serviço, as características e benefícios do mesmo e consequentemente o envolvimento 

de tudo isso para que ocorra a persuasão do consumidor. Diante disso, Martins (1997, p. 127) 

considera que “o corpo do texto de publicidade, normalmente, é constituído de três partes 

distintas: a chamada (introdução), a venda do produto (argumentação) e o retorno ao início 

(fecho) ou exortação”. Este mesmo autor descreve essas três partes do corpo do texto, sendo 

assim:  

 
1. A chamada é a introdução ao corpo do texto. Nela apresenta-se o tema ou 

assunto com dados e propósitos da mensagem. O interesse por estas ideias vai 

depender muito do título ou do subtítulo; por isso, esta parte é constituída de 

frases curtas e objetivas para facilitar a rápida leitura e apreensão dos conceitos 

expostos. 

2. Venda do produto com apresentação das características e/ou vantagens do 

produto e outros dados que servirão de argumentos e apelos para convencer o 

consumidor e atuar sobre sua razão e seus sentimentos. 
3. Volta ou retorno ao início constitui o fecho ou conclusão do corpo do texto. É 

nesta parte que se exorta o leitor à ação, ou a tomar uma decisão na busca do 

produto; são usadas para isso formas imperativas, diretas ou indiretas e convites 
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complementados pelos dados que constarão na assinatura (MARTINS, 1997, p. 

127). 

 

O corpo do texto juntamente com outros elementos que compõem a criação de um 

anúncio como a fotografia, por exemplo, devem estar interligados, ou seja, um completando o 

outro. Cesar (2000, p. 41) define que “quando se cria um anúncio, tudo precisa estar 

funcionando como uma engrenagem. Sem uma das partes, não vai funcionar. Pense sempre 

num todo. Texto precisa complementar imagem; imagem, completar texto”. Neste trabalho a 

imagem é a fotografia por isto o referencial teórico abordará na sequência mais detalhes sobre 

este aspecto. 

 

1.2.3  Fotografia publicitária 

 

Há muito tempo a fotografia vem sendo um elemento natural entre os seres humanos. 

Surgiu da necessidade do homem registrar momentos. As primeiras fotografias surgiram nas 

paredes das cavernas desde a época de nossos ancestrais em que essas serviram como um 

elemento de registro histórico do que se passava há milhões de anos atrás. Conforme 

Bertomeu, 

 
sempre foi natural do homem procurar o registro puro e simples dos acontecimentos 

à sua volta. As pinturas rupestres das cavernas pré-históricas, os primeiros registros 

visuais, as tentativas de escrita [...] são testemunhos dessa necessidade, desde os 

tempos mais remotos (BERTOMEU, 2010, p. 24). 

 

Depois desses primeiros registros históricos, a fotografia passou a desenvolver técnicas e 

começou a ser registrada em quadros de pintura tornando-se arte, a qual conhecemos até hoje. 

Bertomeu coloca que, 

 

uma vez dominada a técnica do registro por meio de desenho, o homem passou 

então a desenvolver uma dimensão estética desses registros que não fosse apenas a 

simples representação de algo, mas que traduzisse a ideia do belo, do aprazível, da 

harmonia. Essa dimensão estética da representação foi denominada “arte” 

(BERTOMEU, 2010, p. 24). 

 

Conforme Hurlburt (1999, p. 108), “é bem documentada a história da fotografia, que 

começa com a primeira e difusa imagem conseguida por Joseph Niepce em 1816, através do 

processo de mais tarde aperfeiçoado por Louis Daguerre”. A partir daí, logo em seguida foi 



 

20 

 

inventada a primeira câmera fotográfica e, após essa invenção, a evolução da fotografia não 

parou mais. 

Atualmente, a fotografia acaba se tornando um elemento comum no dia a dia das 

pessoas graças às novas tecnologias.  Neste momento, “a fotografia tornou-se um dos 

principais expedientes para experimentar alguma coisa, para dar uma aparência de 

participação”, destaca Sontag (2004, p. 21). O autor refere-se às fotografias que acompanham 

os textos publicitários nos anúncios, como elementos que fazem com que os consumidores 

consigam ter uma fácil identificação do que realmente se quer dizer do produto/serviço 

anunciado. Roman (1994, p. 52) concorda que “as fotos ajudam os leitores a ver como um 

produto é usado, por quem e quando. As fotos fornecem a evidência visual indiscutível”. 

Bertomeu (2010, p. 27) também acredita que “a fotografia seria o simulacro mais próximo 

dessa ideia de representação visual que gera verossimilhança direta com o objeto 

fotografado”. 

Um anúncio acompanhado de uma imagem traz mais credibilidade ao 

produto/serviço do que uma ilustração ou apenas em formato de texto. “Fotografia funciona 

melhor do que a ilustração. Pesquisas mostram que a fotografia aumenta o recall dos anúncios 

em 26% em relação à ilustração” como afirma Roman (1994, p. 52).  

O produto/serviço que está sendo anunciado deve instigar o consumidor para levá-lo 

à aquisição e a imagem despertar desejos no consumidor. “Na publicidade, a fotografia não 

apenas faz com que os consumidores se lembrem dos anunciantes, mas permite que desejem 

seu produto”, afirma Cesar (2000, p. 210). Já Martins (2010, p. 36) acredita que a melhor 

definição para a fotografia publicitária é “Vender. Não há como negar: a fotografia 

publicitária trabalha essencialmente com o verbo que move o sistema capitalista. Para isso, 

precisa criar objetos de desejo, sempre efêmeros”. Este mesmo autor acrescenta ainda que a 

fotografia “muda comportamentos. Ela induz, seduz e cria necessidades que antes não 

existiam”. Para que isso aconteça em anúncios publicitários, muitos elementos que envolvem 

a fotografia devem ser planejados e pensados antes de por em prática. Por exemplo, a escolha 

do cenário em que se deseja produzir as fotos, a escolha correta do ator ou da atriz (ou de 

ambos) que transmita os valores e credibilidades do produto/serviço anunciado, o 

enquadramento, a escolha da luz, entre outros.  

Mesmo com esses e outros elementos, à fotografia publicitária, hoje, ela não é 

exposta em anúncios sem antes passar por alguns tipos de tratamentos que a melhorem e a 
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deixem-na mais bonita e nítida. Salgado apud Martins (2010, p. 40) afirma que “cada vez 

mais a fotografia avança na direção da arte. Em publicidade, não é mais possível imaginar 

uma fotografia sem photoshop. [...]. O mundo moderno pede isso, o que se quer é ver uma 

coisa bonita, uma imagem interessante”. Este mesmo autor acredita ainda que “[...] a 

manipulação da imagem é uma condição inerente à fotografia publicitária” Martins (2010, p. 

36). 

A escolha da fotografia certa para cada tipo de anúncio publicitário é essencial, por 

que ela deve ser envolvente e entendida entre os consumidores e fazer parte de um todo no 

layout. Cesar (2010, p. 47) acredita que se deve ter “cuidado com imagens difíceis. Elas 

precisam, além de fazer parte do anúncio como um todo, ser entendidas. De nada vale uma 

imagem que o consumidor não entenda, só você”. Ou seja, as imagens devem deixar claro o 

objetivo do anúncio publicitário. O público busca na imagem uma visão do produto/serviço 

que irá adquirir. A combinação entre título, texto e fotografia compõem layout, tema que será 

apresentado a seguir. 

 

1.2.4 Layout  

 

O layout mostra a distribuição física dos elementos que compõe o anúncio. Ambrose 

e Harris (2009, p. 32) afirmam que o “Layout é o arranjo dos elementos do design em relação 

ao espaço que eles ocupam no esquema geral do projeto”, ou seja, é como esses elementos 

estão distribuídos em uma página de modo que determina a forma e a aparência dos anúncios. 

Hurlburt (1999, p. 8) acredita que “não há palavra melhor do que layout para sintetizar a ideia, 

a forma, o arranjo ou composição de uma página”. 

Antes de se ter o layout, passa-se por algumas etapas como a coleta de dados, que 

nada mais é do que o briefing
2
. Feita essa coleta de dados com o cliente, em seguida passa 

para a criação do layout – sempre respeitando as necessidades exigidas e postas no briefing 

pelo cliente. Além de criativo, o layout precisa ser objetivo, isto é, transmitir ao leitor de 

forma direta e clara os elementos visuais e textuais sobre o produto/serviço que está sendo 

oferecido. Martins (1997, p. 118) afirma que “para que um anúncio possa atingir estes 

                                                
2 “Denomina-se Briefing as informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente fornece à 

agência para orientar os seus trabalhos” (SANT’ANNA, 2009, p. 110). 
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objetivos – comerciais ou ideológicos – de maneira eficaz, deverá ser criativo e bem 

elaborado”.  

Os elementos visuais como título, texto e fotografia precisam estar interligados para 

que haja simplicidade no layout como um todo e para que o leitor possa absorver, da melhor 

maneira, a mensagem. Tipografia e cor são outros elementos encontrados nos layouts e que 

compõem os demais elementos visuais. A tipografia segundo Ambrose e Harris (2009, p. 57) 

“é o meio pelo qual uma ideia escrita recebe uma forma visual”. Ela deve sintetizar a 

mensagem e comunicar-se com o público. Para que isso ocorra é necessário encontrar a fonte 

certa, juntamente com seu tamanho, peso, estrutura, forma, contraste e direção, para que haja 

conciliação com os demais elementos. 

De acordo com estes mesmos autores, a cor, além de dar vitalidade ao layout e atrair 

a atenção do leitor, pode ser usada para impressioná-lo. As diferentes combinações de cores 

podem provocar diferentes reações e emoções. Conforme afirma Ambrose e Harris (2009, p. 

155) “ela também pode facilitar a organização dos elementos em uma página, guiando o olho 

de um item a outro, dividindo elementos em zonas ou agrupando itens semelhantes [...]”. 

Segundo Cesar (2000, p. 153), “todo layout começa com um espaço em branco a ser 

preenchido. Você pode preenchê-lo com textos, imagens, cores. Mas, acima de tudo, precisa 

preenchê-lo com objetividade, simplicidade e inteligência”. Já para Waiteman, 

 
o layout é o protótipo do anúncio. É aquilo que o cliente vai olhar, achar lindo de 

morrer e investir um bom dinheiro para que se produza a peça, pois atende ao 

briefing, às suas necessidades de mercado, é bem-feito e criativo, e irá proporcionar 

recall (retorno) (WAITEMAN, 2006, p. 72). 

 

A melhor maneira de iniciar a criação do layout é começar a fazer rabiscos, desenhos 

à mão em uma folha de papel, tentando chegar à ideia mais próxima do que foi solicitado. Por 

isso, para se construir um bom layout é preciso levar em conta vários elementos, desde as 

ideias iniciais, rabiscadas em papel, até as técnicas mais avançadas elaboradas no formato 

digital. O layout para internet tem algumas particularidades que serão apresentadas a seguir. 

 

1.2.5 Criação para internet 

 

Na atual sociedade em que vivemos, está sendo criado um mundo virtual, isto é, um 

mundo digital no qual as pessoas podem viajar, fazer compras, divertir-se, participar de 
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eventos etc., tudo através de seus computadores, sem sair de casa. Bertomeu (2010, p. 36) 

destaca que “o computador diminuiu a distância entre as pessoas. Criou-se uma rede mundial 

de modo que o homem passa a ter diferentes necessidades. O termo virtual passa a ter uma 

outra conotação. Esta é a base do uso das redes de computadores, a internet”. A internet vem 

proporcionando aos consumidores uma nova forma de participação e interatividade neste 

novo mundo. Segundo Cesar (2000, p. 100), “graças à interatividade é possível participar de 

tudo”. Este mesmo autor acredita ainda que “é uma evolução. E essa evolução está 

modificando a maneira de ver o mundo” (CESAR, 2000, p. 101). A partir dessa evolução, as 

páginas da web passaram a ter formatos com mais simplicidade, rapidez, atualização e 

diversificação porque os internautas estão cada vez mais exigentes e com pressa de saber o 

que há de novo a cada dia. Conforme Bertomeu (2010, p. 37), “o ambiente digital no qual o 

homem hoje transita é muito próximo às reações humanas. Um ambiente onde o termo virtual 

ganha vida e forma, pois a informação é constante, tudo é informação”. 

Muito se pensava que a internet iria substituir os tradicionais meios de comunicação, 

por exemplo, a televisão, mas o que se vê hoje são estes meios de comunicação adaptando-se 

a ela. Cesar afirma que, 

 

já percebeu como a linguagem visual de alguns canais de televisão, especialmente os 
pagos, se parece cada vez mais com uma página da internet?Além disso, cada vez 

mais um número de programas está buscando oferecer a interatividade a quem está 

assistindo (CESAR, 2000, p. 101). 

 

O mercado de hoje disponibiliza, através da internet e dos avanços tecnológicos, um 

sistema para desempenhar um novo papel de relação entre empresas e consumidores. 

Bertomeu (2010, p. 34) acredita que “a internet e as novas tecnologias abriram espaços e 

novas formas de diálogo com o telespectador”. 

A cada dia que passa, os sites vêm se aperfeiçoando e disponibilizando formas de 

como colocar o internauta conectado o tempo todo, interagindo sem perder o contato. Para 

isso, os criadores de sites apropriam-se da internet, pois ela possibilita o uso de recursos 

multimidiáticos, que outros meios não são capazes ainda. Segundo Bertomeu (2010, p. 35), 

“ela usa todos os recursos multimidiáticos como forma de ampliar a percepção da informação 

pelo ser humano”. Cesar (2000, p. 102) acredita que “se você quer que o usuário visite a 

página do seu cliente mais de uma única vez, não basta apenas contar a história da empresa e 

mostrar o que ela oferece. Assim que ele entrar na página e descobrir não tem mais o porquê 
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de voltar. Faça-o participar”. Correa (2006, p. 37) afirma que “o sucesso da interação no 

processo de comunicação depende da sensação que o usuário tem ao manipular diretamente os 

objetos e os dados de um determinado web site”. 

Os sites não estão mais se restringindo em apenas uma única direção, mas sim para 

diversas direções graças ao uso dos recursos de multimídia – visual e sonoro, juntos. Estão 

disponibilizando aos consumidores informações através de diversas linguagens, preocupando-

se não apenas pela forma com que a informação é recebida, mas sim como essa é percebida 

pelo consumidor. Isso acaba se tornando uma fusão de linguagens na qual Bertomeu acredita 

que 

 

é possível comunicar-se de inúmeras maneiras, sempre estimulando um ou mais dos 

sentidos humanos. A multimídia por meio dos recursos existentes no computador e 

em um ambiente hipertextual facilita essa comunicação, estimulando artificialmente 

os sentidos da visão, da audição, com determinados periféricos até mesmo o tato e o 
olfato...em breve quem sabe o paladar (BERTOMEU, 2010, p. 40). 

 

Todos esses recursos formam o que chamamos de hipermídia
3
. Santaella (apud Bertomeu) 

afirma que, 

 

a hipermídia é a convergência de multimídias interativas e não sequenciais, a fusão 

de signos verbais e não-verbais com o texto escrito (livros, periódicos, jornais, 

revistas), o audiovisual (televisão, vídeo, cinema) e a informática (computadores e 

programas informáticos), ou seja, representações de todas as matrizes da linguagem 

(matriz sonora, matriz visual, matriz verbal) (SANTAELLA apud BERTOMEU, 

2010, 41). 

 

 Estas são algumas maneiras que os sites têm de estimular a atenção dos 

consumidores, mas existem outras maneiras atraentes de se fazer isso. Hoje, o que é comum 

entre os sites é a dominação dos consumidores perante estes, ou seja, com os avanços dos 

recursos gráficos, os sites concederam a liberdade dos consumidores terem o domínio sobre 

eles, podendo clicar em algum botão ou link e serem direcionados para outro lugar. Segundo 

Cesar (2010), criar um site em que os principais links estejam sempre ao alcance dos usuários 

e que estes não precisem ficar voltando toda hora à página inicial para acessar outros links 

torna a navegação da internet mais produtiva e eficaz. 

                                                
3 “É o conjunto de meios que permite o acesso simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não-

linear, possibilitando fazer links entre elementos de mídia” (VICENTE GOSCIOLA apud SANT’ANNA, 2009, 

p. 267). 
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 Em um mercado tão competitivo como o de hoje, a tendência é que os sites 

incorporem mais evoluções para que possam atender a todas as necessidades dos 

consumidores, das melhores e mais inteligentes formas possíveis na qual as pessoas possam 

obter o que desejam. 

 

1.3 INTERNET 

 

1.3.1 Aspectos históricos 

 

A internet tem sua origem na década de 1960, com funções principalmente militares. 

Tinha como intuito manter as comunicações em caso de ataques em época de guerra. Segundo 

Pinho (2000), a instituição responsável pela criação desta nova tecnologia foi a Agência de 

Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA), do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Foi 

criada a Arpanet que tinha como objetivo realizar compartilhamento on-line de informações. 

No início, era destinada a meios científicos que tinham alguma relação com os militares. 

Com o passar do tempo, pesquisadores e estudantes passaram a utilizar a internet 

(chamada na época de Arpanet) para seus próprios interesses. Eles perceberam uma 

possibilidade de trocar informações e descobertas científicas. Segundo Pinho (2000, p. 27), 

“libertando-se de suas origens militares, a ARPAnet se dividiu, em 1983, na Milnet, para fins 

militares, e na nova ARPAnet, uma rede com propósitos de pesquisa, que começa 

progressivamente a ser chamada de Internet”. Depois de ser comandada por várias 

instituições, em 1995, a internet foi totalmente privatizada. 

Uma vez privatizada, a Internet não contava com nenhuma autoridade supervisora. 

Diversas instituições e mecanismos improvisados, criados durante todo 

desenvolvimento da Internet, assumiram alguma responsabilidade informal pela 
coordenação das configurações técnicas e pela corretagem de contratos de atribuição 

de endereço de Internet (CASTELLS, 2005, p. 83). 

 

Após essa etapa, vários caminhos foram tomados para que a internet chegasse ao que 

é hoje. Um dos grandes destaques foi a criação do correio eletrônico e do aplicativo World 

Wide Web, ele era responsável por organizar “o teor dos sítios da internet por informação, e 

não por localização, oferecendo aos usuários um sistema fácil de pesquisa para procurar as 

informações desejadas” (CASTELLS, 2005, p. 88). 
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Com a criação desses meios em 1993, “os meios de comunicação descobrem a 

Internet” (PINHO, 2000, p. 31). A partir desse momento, os sites comerciais começam a se 

multiplicar, o que gera novos empreendimentos no mundo todo. 

 

1.3.2  A internet no Brasil 

 

Assim como no resto do mundo, a internet teve início no Brasil ligado ao meio 

acadêmico e de pesquisa. Isso aconteceu na década de 1990. Mas foi em 1995, com iniciativa 

do Ministério das Comunicações e do Ministério de Ciência e Tecnologia, que a internet 

começou a ser popularizada e a oferecer melhor qualidade aos seus usuários.  

Pinho (2000, p.34) relata que “a internet deixa absolutamente de ser novidade e tem, 

em 1997, o ano de sua explosão como rede mundial amplamente disseminada e aceita. Com a 

marca de mais de 80 milhões de usuários e 19 milhões de servidores no mundo, ela não tem 

descanso”. A partir desse momento, passam a ser realizadas diversas projeções para a internet 

no mundo. Ela passa a oferecer diferentes tipos de serviços. Segundo Pinho (2000), 

 

no período de 1995 a 1998, a Internet tornou-se no país um dos maiores fenômenos 

mercadológico de todos os tempos. Em apenas três anos, o número de pessoas que 

acessa a rede mundial de suas casas e do trabalho cresceu mais de 4.000% [...] 

(PINHO, 2000, p.75). 

 

A partir dessa década, a internet consolidou-se e passou a ser uma nova forma de 

comunicação entre os brasileiros. As empresas, grandes ou pequenas, viram nessa nova 

tecnologia um meio de mostrar, para quem tivesse acesso, produtos, serviços e tudo que ela 

poderia oferecer aos consumidores. Para as pessoas, foi um novo meio de manter contato, de 

manter relacionamento com quem estava longe, uma nova oportunidade de se comunicar. 

Hoje, os números da internet se destacam pelo grande crescimento em um curto 

espaço de tempo. Segundo dados do Ibope/Nielsen presentes no site Fiepr.org.br
4
 (2011), o 

país possui 78 milhões de internautas a partir de 16 anos.  

 

A internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de 

rádio e TV. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços. 

                                                
4 Disponível em: <http://www.fiepr.org.br/redeempresarial/cidadedigital/News18089content150292.shtml> 

Acesso em: 16/11/11. 

http://www.fiepr.org.br/redeempresarial/cidadedigital/News18089content150292.shtml
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Antes de comprar, 90% dos consumidores ouvem sugestões de pessoas conhecidas, 

enquanto 70% confiam em opiniões expressas online (Fiepr.org.br, 2011, p.01). 

 

Com um aumento expressivo de usuários, a internet tornou-se um meio para o 

comércio. E, com ele, a publicidade também inseriu-se neste meio. 

 

1.3.3  A inclusão da publicidade na internet 

 

“A publicidade on-line manifestou-se, em sua primeira forma, nos próprios sites de 

empresas que marcavam sua presença na rede, com o propósito de oferecer informações úteis 

a respeito de seus produtos e serviços, a maioria relacionados com a Internet e informática”, 

conforme cita Pinho (2000, p. 92). Até esse novo tipo de publicidade ser regulamentado, 

vários problemas aconteceram na rede. “Temendo eventuais reações adversas, a Hotwired
5
 

reduziu as dimensões pretendidas para o uso da publicidade e assim surgiu o banner, pequeno 

anúncio em forma gráfica, considerado hoje como o outdoor da superestrada da informação 

(PINHO, 2000, p. 102)”. O banner veio a se tornar um dos primeiros tipos de publicidade on-

line presente nos sites. Com essa nova ferramenta disponível para a publicidade, Pinho (2000) 

afirma que a interação com o consumidor na internet é instantânea, a empresa anunciante 

pode ter um feedback da efetividade de sua publicidade, o que oportunizou um maior retorno 

às empresas que investiam nesse novo formato. 

Com a criação de novos formatos como os sites de buscas, as empresas veem na 

internet uma nova possibilidade de divulgação. Isso gerou um aumento nos anúncios 

publicitários presentes nos sites. Aos poucos, eles foram se agregando ao e-mail, a sites 

comerciais e até em páginas de empresas onde muitas vezes são feitas trocas de publicidades.  

Mas, para que a publicidade on-line se tornasse o que é hoje, muitas mudanças foram 

feitas e formatos foram adaptados. O sucesso se deu há alguns fatores apontados por Zeff e 

Aronson (2000, p.10) “[...] a publicidade na web difere das outras mídias por permitir que o 

consumidor interaja com a peça publicitária”. Os mesmos autores identificaram cinco 

vantagens da publicidade na internet: 

 

Dirigibilidade – propicia aos anunciantes uma ampla possibilidade de dirigir as 

mensagens a alvos específicos. Uma campanha pode voltar seu foco para os 

consumidores de determinada empresa, regiões geográficas, nações, plataformas 

                                                
5 Site criado pela revista Wired, como citado pelo Pinho (2000, p. 102). 
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específicas de usuários. [...] a publicidade on-line pode trabalhar tendo como 

referência as eventuais preferências demonstradas pelo usuário, o que nenhum outro 

veículos consegue fazer. 

Rastreamento – os sites permitem rastrear o modo como os usuários interagem com 

suas marcas e localizar o que é de interesse dos consumidores. 

Acessibilidade – a publicidade on-line está disponível ao acesso dos usuários 24 

horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. 

Flexibilidade – uma campanha pode ser lançada, atualizada ou cancelada 

imediatamente. No período de uma semana o progresso de uma campanha pode ser 

acompanhado e, se necessário, é possível alterá-la na semana seguinte, geralmente 

sem implicar custos elevados e mesmo proibitivos de produção, como no caso da 
televisão. 

Interatividade – A web permite alcançar o objetivo com maior efetividade porque o 

consumidor pode interagir com o produto escolhido, testá-lo e, se escolhido compra-

lo imediatamente. 

 

Com o passar dos anos, a web se tornou um importante meio, não só para os 

anunciantes, mas para os consumidores que têm mais possibilidades de acessos. Através da 

rede eles podem verificar um produto antes de comprá-lo. Pinho (2000, p.120), afirma que o 

benefício para o consumidor é a “facilidade do levantamento, da análise e do controle de 

dados a respeito de produtos e serviços, que permitem a compra por comparação e a 

experimentação do produto on-line pelo usuário”. Além disso, a concorrência gerou uma 

queda nos preços, decorrente da competição entre vários fornecedores da rede, o que resulta 

em melhor qualidade e variedade de itens. 

 O público foi tomando gosto pelo novo meio e as empresas acabaram aliando esta 

nova tecnologia às vendas e, consequentemente, investindo em publicidade. “Atualmente 

pensar na publicidade sem a internet é praticamente impossível, já que o processo de 

convergência dos meios está se consolidando a cada dia” (ARAUJO, 2011, p.11). 

  Os primeiros tipos de publicidade on-line utilizadas segundo Sant´Anna (2009) 

foram: 

 

Banners: imagem animada ou fixada que pode ser clicada e direciona a pessoa para 

outro website ou minissite. Com ela é possível ter flexibilidade no anúncio e 

direcionar o público para onde se deseja. 

Pop-up: publicidade que é apresentada na tela sem que o usuário deseje. Geralmente 

ele sobrepõe-se sobre a página de navegação do usuário, formando-se em uma nova 

janela de tamanho pequeno. 
Web site: ele é uma representação da empresa para o consumidor. As visitas ao site 

ajudam a definir o perfil dos usuários, além de permitir a interatividade com o 

público.  Se for mal organizado, não prestar um bom atendimento, causará a mesma 

impressão de um atendimento em uma loja convencional. 

Minissite ou hotsite: são páginas temporárias que apresentam um conteúdo 

específico. Não possuem muita quantidade de informação, na maioria das vezes se 

referem a apenas um produto, serviço, marca ou promoção, oferecendo mais 

informações sobre aquele conteúdo específico. 
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E-mail marketing: é uma forma de comunicar mensagens publicitárias através de e-

mail para um número maior de pessoas. É utilizado como um formato de marketing 

direito. 

 

Almeida (2008, p.31) ainda afirma que “a publicidade na internet é uma mídia 

relativamente barata, se comparada com as demais, e geralmente é certeira no público que 

deseja atingir; ou seja, é uma forma simples e inovadora de captar novos clientes”. Isso 

contribuiu para atrair tanto os anunciantes quantos os consumidores que encontram cada vez 

mais anúncios on-line e que acabam sendo persuadidos para comprar tanto nas empresas, 

quanto através do e-commerce. 

 

1.3.4  E-commerce 

 

Devido à grande demanda da internet como uma nova mídia, abriu-se espaço para 

criação de um novo mercado chamado de comércio eletrônico, que também é reconhecido por 

e-commerce. “A internet é reconhecida como uma ferramenta tecnológica estratégica, que 

deve ser incorporada aos negócios tradicionais, visando obter ou reforçar vantagens 

competitivas”, como afirma Ozaki (2010, p. 1). 

   O e-commerce trata-se de uma modalidade de negócio que possibilita diversas 

transações financeiras através de dispositivos eletrônicos. Tem a possibilidade de chegar a 

seus clientes de forma mais rápida, ágil e com custos mais acessíveis. É um tipo de 

negociação no qual se pode comprar ou vender produtos e serviços em lojas virtuais
6
.  

Esta modalidade de compra começou por volta do ano de 1995, nos Estados Unidos, 

cinco anos mais tarde desenvolveu-se no Brasil. Após um ano de maturidade no país, o e-

commerce era basicamente utilizado para vender produtos com valores mais modestos, como 

um livro ou um CD. Proprietários destas lojas virtuais preocupavam-se com a satisfação de 

seus clientes, por se tratar de uma nova modalidade de compra. Com o passar dos anos, o 

número de internautas aumentou devido à expansão da internet e a inserção de uma nova 

cultura, a digital, incluindo as classes sociais menos favorecidas. Esses fatores contribuíram 

para o crescimento nas vendas via internet. 

                                                
6 É um site que permite a comercialização de produtos ou serviços na internet, oferecendo a descrição dos itens, 

geralmente com fotos, formas de pagamento e condições de envio. Disponível em 

<http://www.lojistaonline.com.br/wtk/pagina/al_faq?id=27> Acesso em: 16/11/2011. 
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As compras on-line estão em alto crescimento tanto no mundo quanto no Brasil. No 

país, esse avanço se deve a dois fatores primordiais: o grande crescimento da penetração da 

internet e o auto poder aquisitivo. Hoje, de acordo com o Jornal da Globo
7
 (2011), 74 milhões 

de internautas brasileiros estão na rede e, destes, 96% já fizeram algum tipo de compra 

virtual, na qual deixam o país em terceiro lugar nos que mais fazem compras on-line. O maior 

desafio do e-commerce hoje é conquistar a confiança das pessoas, pois sabemos que a 

segurança financeira, o medo do produto não chegar, ou chegar danificado e até mesmo a falta 

de contato com o produto faz com que os internautas sintam-se desconfiados. Bem como 

mostra o site Ipnews
8
 (2010, p.01) apud Gastão Mattos, do MIS (Movimento Internet Segura),  

 

Apenas um ataque de phishing9 é o suficiente para reduzir drasticamente a confiança 

que o internauta deposita em uma organização. Uma vez que a confiança é perdida, 

é muito difícil recuperá-la; e, com a concorrência a apenas um clique de distância, 

isso é algo que as empresas não podem permitir que aconteça. 

 

As pessoas sentem-se cada vez mais seguras para fornecer seus dados pessoais em 

endereços on-line, fazendo com que este seja outro fator que impulsiona o comércio 

eletrônico. Segundo Umberti
10

 (2010, p. 1), diretor de Marketing da consultoria E-bit, “essa 

sensação de segurança vem sendo conquistada principalmente porque as grandes marcas de 

varejo – como Casas Bahia, Magazine Luiza e Pão de Açúcar – vêm emprestando a 

credibilidade delas para o ambiente virtual”. Conforme Alexandre Umberti apud Jornal da 

Globo
11

 (2011, p. 1), “o comércio eletrônico ainda tem muito a crescer. Mais de cem milhões 

de brasileiros ainda não estão na rede”. Segundo o blog DS COMUNICAÇÃO
12

 (2011), em 

2009 eram 17 milhões de compradores pela internet e já no final de 2011 esse número deverá 

ultrapassar os 23 milhões. Se continuar neste ritmo até o final de 2012 esse número deve 

                                                
7 Disponível em          <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/08/brasil-e-o-3-pais-onde-se-faz-mais-

compras-pela-internet.html> Acesso em: 09/07/2012. 
8  Disponível em 

<http://www.ipnews.com.br/telefoniaip/index.php?option=com_content&id=18612&task=view> Acesso em: 

02/12/2011. 
9 Na área da informática, o termo phishing (oriundo do inglês fishing, ou seja, pescaria) se refere a uma forma de 
captação de dados de forma fraudulenta. [...] Phishing consiste, basicamente, no ato de uma pessoa se fazer 

passar por outra pessoa ou por uma empresa, solicitando informações confidenciais. Disponível em 

<http://www.tecmundo.com.br/205-o-que-e-phishing-.htm> Acesso em: 16/11/2011. 
10 Disponível em <http://www.artigosecommerce.com.br/ecommerce-caminho-para-evoluir/> Acesso em 

17/11/2011 
11 Disponível em          <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/08/brasil-e-o-3-pais-onde-se-faz-mais-

compras-pela-internet.html> Acesso em: 09/07/2012. 
12 Blog DS COMUNICAÇÃO. Disponível em <http://dscomunicacaoce.blogspot.com/2011/04/comercio-

eletronico-brasileiro-ainda.html> Acesso em: 17/11/2011 

http://www.ipnews.com.br/telefoniaip/index.php?option=com_content&id=18612&task=view
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aumentar significadamente. O blog DS COMUNICAÇÃO (2011, p. 1) coloca ainda que o 

“Brasil tem muito o que avançar quando o assunto é e-commerce” e faz uma comparação com 

países desenvolvidos como Estados Unidos e Reino Unido. Este mesmo blog afirma que, 

 

em 2009, por exemplo, as vendas virtuais nos Estados Unidos alcançaram cerca de 

US$ 135 bilhões (R$ 230 bilhões) de faturamento e as do Reino Unido, € 100 

bilhões (R$ 225 bilhões). Os especialistas da área garantem que esse é o tipo de 

comparação que não assusta. Ao contrário: mostra o quanto o comércio eletrônico 

ainda pode crescer por aqui (DS COMUNICAÇÃO, 2011, p. 1). 

 

O público consumidor de e-commerce no Brasil, segundo o site Curso de e-

commerce
13

 (2011), de modo geral, faz parte das classes AB, com 61%, ou seja, são aquelas 

pessoas com uma escolaridade mais elevada, gostam de comprar mercadorias de uso pessoal, 

possuem um alto nível de conhecimento em informática, enquanto outros 35% pertencem à 

classe C, a que mais cresce hoje no Brasil, e a classe DE representa 4%. A maioria desse 

público está representado ploo sexo masculino, cerca de 54% contra 46% das mulheres. 

Segundo dados da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico (2011) apud Blog do 

Curso de E-commerce
14

, hoje os micro e pequenos empreendedores são os responsáveis por 

98% dos sites de vendas on-line no Brasil tornando assim essas lojas virtuais um bom 

negócio, barato e lucrativo. Com este sistema de compras, as micro e pequenas empresas 

contabilizam pontos positivos como maior alcance geográfico, mais visibilidade e redução de 

seus custos. Este procedimento de compra surgiu devido à ausência das empresas na internet e 

estas passam a ver a web como uma ótima oportunidade de negócio, promoção e 

fortalecimento de marca perante seus clientes.  

Diante disto, surgem os sites especializados na comercialização de produtos e 

serviços. Estes sites tendem a usar elementos persuasivos como formas de convencimento 

próprias e que se mostrem vantajosas aos demais sites. Geralmente não possuem lojas físicas 

com depósitos de mercadorias como as demais com espaços climatizados e agradáveis, mas 

têm que possuir um site de fácil entendimento e de acesso rápido.  

Os sites de compra coletiva são modalidades de e-commerce, que tem como 

finalidade vender produtos e serviços para um número mínimo de consumidores, para que a 

                                                
13 Disponível em <http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/o-perfil-do-e-consumidor-brasileiro/> Acesso 

em: 17/11/2011 
14 Disponível em <http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/planejamento-fundamental-ecommerce/> Acesso 

em: 17/11/2011 
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oferta seja ativada. Reis (2010) explica que esses sites são os novos “queridinhos” dos 

consumidores e que é um novo formato de e-commerce que se tornou “febre” na internet. 

Tendo início em 2008, nos Estados Unidos, e, em seguida, espalharam-se pelo mundo e aos 

poucos foram conquistando os brasileiros. 

 

1.3.5  Compra coletiva 

 

O primeiro site deste gênero foi o Groupon, criado pelo americano Andrew Mason, 

há dois anos. Ele utilizou-se de duas estratégias observando o comportamento dos internautas: 

as pesquisas por produtos baratos e a participação em redes sociais. A intenção dos sites de 

compras coletivas é encontrar empresas que queiram divulgar sua marca, através de produtos 

com baixo custo para os consumidores. Esta modalidade de negócio disponibiliza aos 

compradores usufruírem de mercadorias oferecidas com descontos de até 90% do seu preço 

real. Segundo entrevista concedida a revista Época Negócios
15

, Mason (2010, p.01) afirma 

que “o grande apelo do nosso site é que todos ganham, nós ganhamos a comissão, os clientes 

pagam menos pelo produto e os parceiros conseguem um retorno em larga escala para seus 

serviços ou produtos”. 

O diferencial desse novo tipo de e-commerce é que existem regras para que a compra 

seja efetivada. A oferta só fica disponível no site por tempo limitado, normalmente 24 horas. 

E também, o site e a empresa estabelecem um número mínimo de produtos/serviços a serem 

vendidos para que a oferta seja validada. Caso esse número não seja atingido, o dinheiro é 

devolvido aos consumidores que já haviam efetuado a compra e a oferta é cancelada. Mas se 

tudo der certo, e a oferta entrar em vigor, o consumidor que já tinha efetuado a compra e 

estava aguardando a confirmação, imprime um cupom com as informações e procura a 

empresa para agendar o serviço ou produto adquirido.  

No Brasil, o site de compra coletiva pioneiro foi o Peixe Urbano. Criado em março 

de 2010 por três jovens, o novo modelo de e-commerce agradou os brasileiros, que logo 

inseriram-se neste meio de compra. Hoje, segundo dados do blog do cupom
16

, o site tem 

ofertas em mais de 90 cidades do Brasil, Argentina e México e com 13 milhões de usuários 

cadastrados. Emerson Andrade, um dos fundadores do Peixe Urbano, relatou ao blog do 

                                                
15 Disponível em <http://glo.bo/bxgynK> Acesso em 05/11/2011 
16 Disponível em <http://www.blogdocupom.com.br/a-profissionalizacao-dos-sites-de-compras-coletivas/> 

Acesso em 09/11/2011 

http://glo.bo/bxgynK
http://www.blogdocupom.com.br/a-profissionalizacao-dos-sites-de-compras-coletivas/


 

33 

 

cupom, que um dos destaques das compras coletivas atuais é o setor de turismo. As vendas de 

pacotes em hotéis têm crescido entre o interesse dos usuários. 

Após o aparecimento desta nova ferramenta, vários outros sites foram sendo criados 

e se espalharam por todo país. Hoje, são mais de mil sites de compra coletiva atuando nesta 

área no Brasil. Cardoso (2010, p. 1) afirma que “o tipo de venda baseada no conceito de 

oferecer preço muito menor para ganhar no volume de compradores pegou o internauta 

brasileiro de jeito”. 

Devido a grande abrangência que este novo tipo de serviço ganhou em todo país, ele 

torna-se um objeto de estudo em diferentes áreas como: comunicação, informática, 

administração, entre outros. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

qualitativa. Ela tem como finalidade responder questões particulares, voltadas à realidade e 

que não podem ser quantificadas. Michel afirma que, 

 

na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de 

forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 

lógica das ideias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 
interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade (MICHEL, 2005, p.33).  

 

A pesquisa exploratória foi utilizada para compreender um assunto ainda pouco 

conhecido e pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, acaba-se conhecendo 

mais sobre aquele assunto e estará apto a construir teorias. Conforme Gil a pesquisa 

exploratória  

 

tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. [...] envolvem levantamento bibliográfico e documental, 

entrevistas não padronizadas e estudos de caso (GIL, 2006, p.43). 

 

Além da pesquisa exploratória, utilizou-se a pesquisa descritiva. Segundo Gil (2006, 

p. 44), este tipo de pesquisa “tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Já 

para Michel 

 

a pesquisa descritiva tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, 

fatos ou fenômenos em sua natureza e características, procurando observar, registrar 

e analisar suas relações, conexões e interferências. Procura conhecer e comparar as 

várias situações que envolvem o comportamento humano, individual ou em grupos 

sociais ou organizacionais, nos seus aspectos social, econômico, cultural, etc 
(MICHEL, 2005, p.36). 

 

A proposta dessa monografia foi identificar quais características de criação 

publicitária os sites de compra coletiva utilizam em suas ofertas. Para que isso acontecesse, a 

técnica de coleta de dados foi a pesquisa documental. Para Michel (2005, p. 39) “trata-se da 

consulta aos documentos, aos registros pertencentes ao objetivo de pesquisa estudado, para 
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fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do problema”. Para isso, foi 

selecionada uma oferta de cada site.  

Por fim, no desenvolvimento deste estudo foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo, que conforme Michel (2005, p. 50) “pode servir para analisar a personalidade de 

alguém, avaliar textos escritos, intenções de um publicitário, análise dos conteúdos das 

mensagens, propagandas, veracidades em propostas de campanha, discursos políticos, entre 

outros”. 

A amostra foi escolhida por conveniência, a partir da localização geográfica do 

pesquisador. Assim, o corpus dessa pesquisa foram três sites de compra coletiva, que atuam 

na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. São eles: Peixe Urbano, Garimpo Coletivo e 

Vaquinha Vip. Para melhor entender cada um, abaixo será descrito um pouco a respeito dos 

sites. 

Peixe Urbano – www.peixeurbano.com.br – o motivo que levou escolher este site é 

por possuir uma abrangência nacional e ser um dos maiores do país. Conforme informações 

do site Peixe Urbano, o mesmo encontra-se distribuído em mais de 90 cidades pelo Brasil e 

ainda em outros três países – Argentina, Chile e México. Segundo o blog do cupom (2011, 

p.01), Júlio Vasconcellos juntamente com mais dois sócios, Emerson Andrade e Alex Tabor, 

fundaram o Peixe Urbano tornando-o pioneiro nesse novo sistema de compras por e-

commerce no Brasil. Anunciaram a primeira oferta do site em março de 2010 e em apenas um 

ano a empresa faturou mais de 100 milhões de reais, com aproximadamente 8 milhões de 

cupons vendidos. Em 2011, o site ganhou mais um sócio, o apresentador de TV Luciano 

Huck. 

Garimpo Coletivo – www.garimpocoletivo.com.br – foi escolhido pelo pesquisador 

por ser um site santa-mariense e de fácil acesso. De acordo com um dos proprietários do site, 

Otávio Gomes (2012), o site encontra-se em funcionamento há um ano e sete meses e a 

primeira oferta anunciada foi no dia 5 de fevereiro de 2011. Esta oferta foi no ramo 

alimentício, com 25 cupons vendidos. Hoje o site além de atuar em Santa Maria/RS, com sede 

própria, na Rua Dr Bozano nº 560, atua também na cidade de Pelotas/RS com uma franquia. 

A sede da empresa é voltada para o atendimento dos anunciantes. Segundo Gomes, o site 

vende em torno de 800 cupons por mês, dependo das ofertas. Se for relacionado a culinária ou 

estética, o número de vendas é maior. Um diferencial que o site oferece, a partir do mês de 

julho de 2012, é o Garimpo Impresso, um encarte no jornal, em que as pessoas poderão 

http://www.peixeurbano.com.br/
http://www.garimpocoletivo.com.br/
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destacar o cupom da oferta e levar direto ao estabelecimento, fazendo o pagamento no local. 

Uma das exigências do site é oferecer ofertas que apresentem no mínimo 40% de desconto. 

Vaquinha Vip – www.vaquinhavip.com.br – também escolhido pelo pesquisador 

por ser um site de fácil acesso. Segundo uns dos proprietários do site, Diego Marinho (2012), 

o Vaquinha Vip atua somente na cidade de Santa Maria e a primeira oferta anunciada foi no 

dia 5 de janeiro de 2010. Tratava-se de um mês de academia, a qual foram vendidos 15 

cupons. Hoje, o site trabalha mais direcionado a ofertas relacionadas à estética como, 

cabeleireiro, massagens, etc. Durante o mês são vendidos em torno de 2 a 3 mil cupons, 

conforme o estilo e os valores das ofertas. O Vaquinha Vip possui uma sede própria, que é 

localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 1080, apartamento 403. De acordo com Marinho, o site 

apresenta um sistema diferenciado de pagamento aos anunciantes. Após o fechamento da 

oferta o anunciante recebe o valor da venda em até 25 dias. As empresas que desejam 

anunciar no site devem oferecer um desconto mínimo de 50%. A oferta mais vendida da 

empresa até hoje foi relacionada à culinária com mais de 1500 cupons vendidos. 

Para que fossem analisadas as características publicitárias utilizadas por esses sites 

de compra coletiva foram escolhidas três ofertas distintas, sendo uma de cada site. 

 

SITES OFERTAS DATA 

PEIXE URBANO “Geometria + Balanceamento no Adventure 

Pneus (de até R$100 por R$19)” 

28/03/2012 

GARIMPO 

COLETIVO 

“SCANDALLU’S FASHION HAIR em 

ESCOVA PROGRESSIVA + HIDRATAÇÃO + 

CORTE por R$ 69,90”. 

07/04/2012 

VAQUINHA VIP “PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA 

ACADEMIA/Studio Supreme!!! 02 MESES DE 

Musculação, de R$ 160,00 por apenas R$ 

79,90!!!” 

16/04/2012 

Tabela 1: Apresentação das ofertas analisadas. 

 

 A partir da seleção do corpus de pesquisa, foram realizadas as descrições dos sites 

juntamente com as ofertas escolhidas (tabela 1). Na sequência foram identificadas as 

características de criação publicitária nas ofertas selecionadas. 

 

 

http://www.vaquinhavip.com.br/
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3 DESCRIÇÕES DOS SITES 

 

 Neste capítulo foi realizada a descrição das ofertas e dos sites: Peixe Urbano, Garimpo 

Coletivo e Vaquinha Vip. 

 

3.1 SITE PEIXE URBANO 

 

Ao acessar o www.peixeurbano.com.br é possível encontrar os seguintes elementos: 

a marca do site, o título do mesmo e uma caixa branca para o usuário fazer seu cadastro, todos 

sobre um fundo desfocado. O primeiro elemento a ser visualizado é a marca do site: Peixe 

Urbano “exploring the city”. Esta marca tem um elemento principal que é o peixe, que por sua 

vez possui basicamente duas cores: laranja e azul. A cor laranja está na cabeça e na cauda do 

peixe; já a parte central do peixe é representada pela cor azul. Esta parte central lembra uma 

cidade porque se remete aos edifícios com suas janelas. Centralizado abaixo do desenho do 

peixe localiza-se em letras minúsculas o nome do site: “peixe”, na cor azul marinho e 

“urbano” na cor laranja (figura 1).  

Logo abaixo da palavra urbano, localiza-se o slogan na cor azul marinho que é 

composto pela frase “exploring the city”, que significa “explorar a cidade”. Ao lado da marca 

encontra-se o título do site com a seguinte frase: “O melhor da cidade com 50% a 90% de 

desconto”. Esta frase é dividida em duas partes e colocada uma sob a outra. Na parte superior, 

com letras maiores e na cor laranja encontra-se “o melhor da cidade” e na parte inferior, com 

letras menores e na cor azul marinho, “com 50% a 90% de desconto”.  

Embaixo da marca e do título é possível encontrar a caixa na cor branca que serve 

para o consumidor cadastrar-se no site digitando seu e-mail e para selecionar a cidade que 

gostaria de receber as ofertas diariamente. Caso o consumidor já seja cadastrado e queira 

pular esta parte, ou queira apenas saber como funciona o sistema de compra do site, basta 

clicar na opção “Já faz parte do cardume? Clique aqui”, que localiza-se abaixo do botão 

“cadastre-se grátis” (figura 1). 

 

http://www.peixeurbano.com.br/
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      Figura 1: Página inicial do site. Fonte: Reprodução de tela do site www.peixeurbano.com.br 

 

Ao clicar nesta opção o consumidor é direcionado para a página principal do site. 

Nesta página, o consumidor visualizará, na parte superior do lado esquerdo, a marca do site e 

ao lado direito encontrará a possibilidade de selecionar a cidade que deseja explorar as ofertas 

(figura 2). Nesse caso a cidade escolhida foi Santa Maria/RS. A cidade escolhida pelo 

consumidor fica identificada pela cor laranja, que é uma das cores da marca, sendo que poderá 

ser trocada a qualquer momento apenas clicando na cidade selecionada. Abaixo da cidade 

selecionada é possível visualizar o menu (figura 2) do site, com os seguintes links: “oferta do 

dia”; “como funciona?” e “fale conosco”. 

 

 

      Figura 2: Em destaque o menu do site. Fonte: Reprodução de tela do site www.peixeurbano.com.br 

 

O site abre com a oferta do dia, em que o consumidor visualiza o serviço ofertado 

pelo site. Nesse mesmo, só que mais abaixo, encontra-se o título: “Geometria + 

Balanceamento no Adventure Pneus (de até R$100 por R$19)” (figura 3). Caso o consumidor 

tenha gostado da oferta e queira divulgar para seus amigos e demais pessoas de maneira 

rápida e fácil ele tem três opções, localizados abaixo do título, que são: enviar por e-mail, 

postar no twitter ou ainda publicar no facebook. Mais abaixo, em maior destaque da página, 

http://www.peixeurbano.com.br/


 

39 

 

localizam-se três imagens do serviço (figura 3), que aparecem em rodízio permanecendo 

visualizadas por 6 segundos cada. 

 

 

Figura 3: Em destaques, de cima para baixo, título da oferta e imagem 1 da oferta. Fonte:                

Reprodução de tela do site www.peixeurbano.com.br 

 

Para um melhor entendimento será feita uma breve descrição das imagens que estão 

na figura 4. Na imagem 1, pode-se observar a seguinte situação: um carro exposto em um 

ambiente fechado, nesta ocasião, podemos analisar que se trata de um carro esportivo na cor 

amarela, com detalhes em preto e com um design arrojado. Na imagem 2, observa-se um 

homem em pé com uma máquina em sua mão direita. Esse homem encontra-se em um 

ambiente fechado, ao lado de um carro suspenso, com um dos pneus a sua frente e mais um 

pneu ao seu lado. Esse homem está olhando para o pneu do carro suspenso, supostamente 

indo em direção com a máquina na mão para o conserto do mesmo ou ainda trocá-lo por 

aquele pneu que se encontra ao seu lado. E por fim, a imagem 3, encontra-se a marca de duas 

empresas: Michelin
17

 e Adventure Pneus, sendo essa uma representante dos pneus Michelin 

em Santa Maria e região. Nota-se que no canto superior direito das imagens é possível 

                                                
17 Fabricante de pneus importados com sede na França. 

http://www.peixeurbano.com.br/
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identificar a porcentagem, “81% off”, de desconto oferecido ao consumidor pelo serviço 

(figura 3). 

 

 

Figura 4: Imagens 1, 2 e 3 respectivamente da oferta. Fonte: Reprodução de tela do site do  

www.peixeurbano.com.br 

 

Ao lado esquerdo das imagens localiza-se o desenho de uma etiqueta na cor azul 

marinho que aparentemente está sendo pescada por um anzol, remetendo-se ao nome do site 

(figura 3). No interior aparecem novamente os valores de quanto era o serviço antes e depois 

do desconto. Logo abaixo dos valores encontram-se os botões: “comprar” e o “dar de 

presente”. Neste, o consumidor pode comprar o serviço e/ou dar de presente para alguém. Sob 

as imagens e na etiqueta de preços encontram-se três itens, identificados na cor laranja e 

escritos em caixa alta. Um desses itens é o “tempo restante”, que tem como função mostrar ao 

consumidor o tempo que falta para encerrar a oferta. Normalmente fica disponível no site por 

24 horas e esse tempo é regressivo em três funções: horas, minutos e segundos. Outro item é o 

número total de cupons vendidos durante as 24 horas da oferta e o último item é o horário em 

que a oferta foi ativada. 

Abaixo das fotografias encontram-se dois textos importantes para a aquisição da 

oferta: um desses é o “destaques”, que resume os benefícios da oferta, e o “regulamento”, que 

possui as informações básicas para o funcionamento da oferta (figura 5). Esse informa a 

validade do cupom, o limite de cupons que se pode adquirir, tanto para uso pessoal quanto 

para dar de presente, e o tempo que o consumidor terá que esperar para que o cupom esteja 

disponível em sua conta, etc. Mais abaixo, é exposto outro texto, “Adventure pneus – 

Michelin”, na qual é apresentada a empresa anunciante divulgando suas vantagens para os 

consumidores que pretendem adquirir a oferta. Ao lado é possível encontrar o endereço em 

que esta se localiza juntamente com o telefone para contato (figura 5). 

http://www.peixeurbano.com.br/
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   Figura 5: Os destaques e regulamento da oferta; texto sobre a empresa Fonte: Reprodução de tela 

   do site www.peixeurbano.com.br 

 

Voltando ao cabeçalho do site, o consumidor encontra o link “como funciona” (figura 

2), que esclarece o funcionamento do site para quem ainda não o conhece. Ao acessar esse 

link, o destaque fica por conta de um vídeo em que o apresentador Luciano Huck aparece 

sozinho explicando como funciona o sistema de compra do site peixe urbano. Logo abaixo do 

vídeo encontram-se três itens: o “Cadastre-se”, o “Divirta-se” e o “Faça parte!”, os quais 

explicam brevemente como se deve fazer parte do site. 

O terceiro link do menu refere-se ao “Fale Conosco”, é uma central de ajuda em que 

o consumidor encontra respostas para suas dúvidas.  

http://www.peixeurbano.com.br/
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3.2 SITE GARIMPO COLETIVO 

 

O segundo site é o Garimpo Coletivo, um site local e que atualmente encontra-se em 

mais uma cidade do estado, Pelotas/RS. Acessando o site www.garimpocoletivo.com.br, ele 

automaticamente direciona o consumidor para a cidade de Santa Maria.  

Na página inicial é possível encontrar a marca do mesmo, que se encontra do lado 

esquerdo do cabeçalho (figura 6). A marca possui duas cores predominantes: o amarelo que 

preenche as palavras “garimpo coletivo” e o preto que faz o contorno das mesmas. Junto da 

marca encontram-se três ícones com o formato de uma mão fechada com apenas dois dedos 

abertos, o polegar e o indicador, dando a entender que está clicando no nome do site. Ainda 

no cabeçalho da página encontra-se a opção de escolher a cidade na qual deseja visualizar as 

ofertas do dia, os links “inscreva-se” e “indicar amigo” e dois telefones para o consumidor 

entrar em contato em caso de dúvida (figura 6). 

No link “inscreva-se” o consumidor informa seu e-mail e escolhe a cidade que deseja 

receber as ofertas diárias. Ao lado, no link “indicar amigo”, o consumidor deverá acessar sua 

conta para obter seu endereço de indicação de amigos. Através desta ferramenta o consumidor 

pode receber crédito de R$5,00 reais por cada indicação que fizer, mas para que isso se 

concretize é preciso que o amigo indicado compre qualquer oferta do site.  

 

 

      Figura 6: Cabeçalho e menu do site. Fonte: Reprodução de tela do site www.garimpocoletivo.com.br 

 

Abaixo do cabeçalho da página principal do site encontram-se seis links, sendo estes 

que formam o menu do site. Um destes, o “inscreva-se”, já foi apresentado no parágrafo 

acima. O primeiro e principal link trata-se da “oferta do dia”, no qual o consumidor poderá 

visualizar o serviço disponível do dia. Juntamente com este encontram-se o título, 

“SCANDALLU’S FASHION HAIR em ESCOVA PROGRESSIVA + HIDRATAÇÃO + CORTE 

por R$ 69,90!”; os valores, “Oferta de R$160,00 por R$69,90” e três imagens da oferta que 

permanecem em rotatividade pelo tempo de 4 segundos cada (figura 7).  

http://www.garimpocoletivo.com.br/
http://www.garimpocoletivo.com.br/
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                     Figura 7: Em destaques, de cima para baixo, título da oferta e 

         imagem 1 da oferta. Fonte: Reprodução de tela do site www.garimpocoletivo.com.br 

 

As imagens são fotos de mulheres com os cabelos tratados sobre um fundo na cor 

roxo e com a marca da empresa que vai prestar o serviço presente em todas elas (figura 8). 

 

 

Figura 8: Imagens 1, 2 e 3 respectivamente da oferta. Fonte: Reprodução de tela do site 

www.garimpocoletivo.com.br 

 

No lado esquerdo das imagens, encontra-se um retângulo na vertical, que informa em 

corpo menor do texto, o valor de quanto era e logo abaixo, em corpo maior do texto, apresenta 

o valor de quanto ficou a oferta. Embaixo destes valores encontra-se o percentual de desconto 

oferecido. Debaixo das imagens é possível encontrar um texto publicitário com uma prévia 

descrição ofertando o serviço (figura 9).  

 

http://www.garimpocoletivo.com.br/
http://www.garimpocoletivo.com.br/
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Figura 9: Texto publicitário da oferta. Fonte: Reprodução de tela do site 

www.garimpocoletivo.com.br 

 

Ao lado do texto, encontra-se o tempo que resta para a oferta permanecer disponível, a 

quantidade de pessoas que compraram a mesma e o número de pessoas que ainda restam 

pagar a oferta. Em seguida é possível visualizar os “Detalhes desta oferta”, com uma 

descrição mais detalhada do serviço ofertado (figura 10) e ao lado encontram-se as 

informações sobre a empresa que está oferecendo a oferta – como endereço, telefone, cidade 

que atua – juntamente com o mapa de localização.  

 

 
       Figura 10: Em destaque os “Detalhes desta Oferta”. Fonte: Reprodução de tela 

       do site www.garimpocoletivo.com.br 

 

http://www.garimpocoletivo.com.br/
http://www.garimpocoletivo.com.br/
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Mais abaixo, consta o “regulamento” informando ao consumidor sobre a oferta, as 

formas de pagamento, a validade do cupom, entre outros (figura 11). Neste, encontram-se 

características subjetivas que de uma forma ou outra se tornam úteis para ajudar a esclarecer 

algumas dúvidas que surgem a respeito do serviço ofertado. 

 

 

       Figura 11: O regulamento da oferta. Fonte: Reprodução de tela 

       do site www.garimpocoletivo.com.br 

 

O próximo link do menu destina-se as “ofertas recentes”, espaço informativo em que 

são mostradas as últimas ofertas que o site disponibilizou. Neste local encontra-se uma breve 

descrição, uma imagem e o valor da oferta. 

O terceiro link, “como funciona”, é destinado para as pessoas que estão iniciando neste 

sistema de compra, em que o site ensina os passos que o usuário deve proceder para efetivar 

sua compra. Dentro desse, encontram-se outros dois sublinks: “Faq” e “O que é o sistema”. 

No link “cadastrar”, o usuário preenche um formulário com suas informações pessoais para 

que possa ter acesso ao site e receber por e-mail as ofertas que serão expostas no site. Feito o 

cadastro, os consumidores já poderão começar a adquirir suas primeiras ofertas. 

http://www.garimpocoletivo.com.br/
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O último link do menu refere-se ao ícone “entrar”, em que neste o usuário deverá 

inserir seu e-mail e senha, conforme registrados no link anterior, “cadastrar”, para realizar 

seu login e desfrutar das ofertas. 

Espaços publicitários também são encontrados no site para que as empresas possam 

divulgar suas marcas. Esses espaços são encontrados em dois locais: um logo abaixo do menu 

e o outro no final da página principal do site. Caso o consumidor navegue pelo site e não 

encontre algum item ou alguma informação de seu interesse, o mesmo poderá acessar o mapa 

do site, que fica disponível no final da página principal, abaixo de um dos espaços 

publicitários, na qual esse mapa levará o consumidor até seu destino no site. 

 

3.3 SITE VAQUINHA VIP 

 

Por fim, o último site a ser analisado é o Vaquinha Vip, que atualmente opera somente 

em Santa Maria/RS. Ao acessar o  www.vaquinhavip.com.br observa-se que ele possui um 

layout inicial diferente dos outros dois sites analisados, pois este disponibiliza ao consumidor 

todas as ofertas em andamento em uma única página. 

A marca do site localiza-se à esquerda da página possuindo duas cores: a palavra 

vaquinha é escrita na cor branca e a palavra vip, em amarelo. A marca possui um desenho de 

uma vaca, em que designa o próprio nome do site.  Ao lado direito da marca encontra-se a 

opção para o consumidor escolher a cidade em que deseja visualizar a oferta do dia. Na parte 

superior do cabeçalho, à direita, localiza-se outra opção, “convidar amigos: R$ 8”, na qual o 

consumidor que convidar um amigo e este venha se cadastrar no site, ganha oito reais em 

créditos para suas próximas compras (figura 12). 

Outra opção encontrada no cabeçalho é a “verificar cupom (lojistas)” em que é 

destinada aos lojistas para conferirem os cupons vendidos. Também é possível localizar no 

topo da página o item cadastrar o e-mail, para que o consumidor possa receber diariamente as 

ofertas no mesmo (figura 12).  

 

http://www.vaquinhavip.com.br/
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         Figura 12: Cabeçalho e menu do site. Fonte: Reprodução de tela do site www.vaquinhavip.com.br   

 

Ao clicar no link “ofertas recentes”, localizado no menu do site, o consumidor 

visualizará todas as ofertas que estão disponíveis para aquele dia, expostas uma abaixo da 

outra; basta escolher a oferta e clicar no botão verde com a escrita em branco, “ver a oferta”, 

que se encontra abaixo de cada oferta (figura 13). Clicando, o consumidor é direcionado para 

uma página em que receberá todas as informações da oferta escolhida. Antes de se direcionar 

para a página principal da oferta escolhida o consumidor visualiza entre o menu do site e as 

ofertas disponíveis um espaço publicitário que serve para empresas fazerem suas divulgações. 

 

 

Figura 13: Página inicial e ofertas recentes. Fonte: Reprodução de tela 

do site   www.vaquinhavip.com.br 

 

Acessando a página principal da oferta escolhida pelo usuário encontra-se o título, 

“Promoção de inauguração da academia/Studio Supreme!!! 02 meses de musculação, de 

http://www.vaquinhavip.com.br/
http://www.vaquinhavip.com.br/
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R$160,00 por apenas R$79,90!!!!”, um texto descritivo do que está sendo ofertado com o 

preço de quanto era e por quanto ficou com o desconto oferecido através do site (figura 14).  

 

 

Figura14: Em destaques o título da oferta. Fonte: Reprodução de tela 

do site www.vaquinhavip.com.br 

 

Ao lado das fotografias localiza-se um retângulo amarelo, com letras na cor preta e 

com um risco por cima, o valor de quanto é a oferta se o consumidor resolver comprar o 

serviço diretamente no estabelecimento e logo abaixo, na cor branca e com o tamanho da 

fonte maior encontra-se o valor de quanto o consumidor pagará se ele optar em comprar pelo 

site que se encontra. Na parte superior do lado direito desse retângulo fica exposta uma 

imagem que simula uma etiqueta na cor azul e dentro, na cor branca, fica o percentual de 

desconto que foi dado à oferta escolhida. 

Abaixo do título são encontradas três imagens do serviço ofertado, que ficam em 

rotação, permanecendo visualizadas por 4 segundos cada, para demonstrar realmente o que o 

consumidor estará adquirindo. Na primeira imagem aparece um casal praticando exercício 

físico e ao lado a marca da empresa anunciante. Já na segunda, aparecem quatro imagens, 

sendo duas mostrando o ambiente interno da academia e as outras duas novamente o casal 

praticando exercício físico. E por fim, na terceira imagem aparece a entrada da academia e 

outro casal como se estivessem na frente chamando os consumidores para o estabelecimento 

(figura 15). 

 

http://www.vaquinhavip.com.br/
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Figura 15: Imagens 1, 2 e 3 respectivamente da oferta. Fonte: Reprodução de tela do site           

www.vaquinhavip.com.br 

 

Abaixo das fotografias da oferta, encontram-se duas informações necessárias que os 

usuários devem ter a respeito das ofertas, uma é o tempo restante para encerrar a oferta e a 

outra é a quantidade de pessoas que adquiriram a oferta para que a mesma seja ativada. Em 

seguida, abaixo das informações encontra-se um texto publicitário para atrair o usuário com 

as informações da oferta como mostra a figura 16. 

 

 

Figura 16: Em destaque o texto persuasivo. Fonte: Reprodução de 

tela do site www.vaquinhavip.com.br 

 

Em seguida é possível identificar o endereço juntamente com o telefone e o mapa de 

onde se localiza o estabelecimento que está disponibilizando o serviço. Ao lado, ficam 

disponíveis os “detalhes” da oferta que incluem informações como horário de funcionamento, 

entre outras. Por fim, encontram-se outras três informações da oferta, sendo uma delas o 

“regulamento”, que informa as condições de validade da oferta, a outra são os “dados do 

estabelecimento” com as características que este lhe oferecerá e um espaço para o próprio site, 

http://www.vaquinhavip.com.br/
http://www.vaquinhavip.com.br/


 

50 

 

que corresponde a “vaquinha vip diz”, informando como, onde e quando poderá ser pago a 

oferta desejada (figura 17). 

 

 

 

Figura 17: Regulamento, dados do estabelecimento e vaquinha vip diz. Fonte: Reprodução 

de tela do site www.vaquinhavip.com.br 

 

Outro link que possui no menu do site é o “perguntas frequentes”, em que encontram-

se outros quatros sublinks: “como funciona”, explica de que forma o site trabalha para que o 

consumidor possa adquirir as ofertas da maneira mais fácil, rápida e segura. Também ensina 

três passos básicos que o consumidor deve realizar assim que realizar a compra e ainda 

disponibiliza o local em que se encontra a sede do site. Outro sublink é as “perguntas 

frequentes”, que são as perguntas mais repetitivas que os consumidores acabam realizando e 

por conta disso o site resolveu postar juntamente com as respostas. O próximo sublink é o 

“como ser parceiro?”, voltado para os lojistas que desejam anunciar seus produtos/serviços. 

Neste, o site demonstra aos lojistas quais são suas vantagens, custos e condições para se 

tornar um parceiro. O último sublink fica por conta das “dicas especiais” que é um 

regulamento contendo dúvidas e informações gerais para que o consumidor não perca sua 

oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaquinhavip.com.br/
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4 IDENTIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PUBLICITÁRIAS NOS SITES DE 

COMPRA COLETIVA 

 

Este trabalho tem por objetivo identificar os elementos publicitários que compõe as 

ofertas anunciadas nos sites de compra coletiva, com base nas descrições dos três sites – Peixe 

Urbano; Garimpo Coletivo e Vaquinha Vip – e nos referenciais teóricos já apresentados. 

 

4.1 PEIXE URBANO 

 

O Peixe Urbano emprega no seu site dois títulos: o primeiro, “O melhor da cidade com 

50% a 90% de desconto”, é o próprio título do site, localizado na página inicial, logo que o 

consumidor acessa. O título é considerado simples e objetivo, com uma frase impactante de 

maneira atrativa e de fácil entendimento para todos os tipos de consumidores que acessam o 

mesmo, desde classes sociais mais elevadas até classes de baixa renda.  “O melhor da cidade 

com 50% a 90% de desconto” apropria-se de recursos que atraem a atenção do consumidor, 

como a palavra “melhor” e a palavra “desconto”. No texto é encontrada uma força persuasiva, 

que informa ao consumidor que em sua cidade encontrará diversas ofertas de 

produtos/serviços utilizando somente o e-commerce disponibilizado pelo site. Essa força fica 

mais nítida no trecho em que é informado o percentual de desconto, “50% a 90%”, fazendo 

com que o consumidor tenha uma maior vantagem provocando os seus desejos de compra. 

O segundo título é específico de cada oferta anunciada. Neste caso o título “Geometria 

+ Balanceamento no Adventure Pneus (de até R$100 por R$19)”, é uma breve descrição em 

que são utilizadas poucas palavras, mas o necessário para informar o que está sendo oferecido 

aos seus consumidores. Domingos (2003, p. 144) afirma que “os títulos devem ser 

interessantes, simples, impactantes, diretos e, de preferência, curtos. O bom título fala muito 

usando poucas palavras”. Este título é composto por palavras que expõem objetivamente a 

oferta. É a combinação das palavras que apresenta a oferta de forma objetiva enfatizando o 

valor bem abaixo do original. Assim, faz com que o consumidor vá até o corpo do texto atrás 

de mais informações. Através das descrições do serviço, o consumidor encontra detalhes da 

oferta, a validade de seu cupom, o que mais está incluído, quais os tipos de veículos que 

podem participar, entre outras informações. 
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Observa-se, no título da oferta, o que Martins (1997) chama de positividade, que serve 

para proporcionar resultados agradáveis, de forma que ajude o consumidor. É o que pode ser 

identificado no sinal positivo, “+”, e nas preposições “de” e “por”. O sinal serve para unir as 

duas palavras, geometria e balanceamento, e também para abreviar o advérbio de intensidade 

“mais” facilitando a leitura do consumidor. Já as preposições são usadas de forma que o 

consumidor possa entender que o preço real do serviço era um, no caso “de” e que este valor 

real passou a ser outro, no caso “por”, a partir do momento que os serviços começaram a ser 

ofertados pelo site. O sinal e as preposições ajudam e facilitam o consumidor na leitura e no 

entendimento do título, proporcionando assim uma leitura agradável, tornando-a 

compreensível a todos, sem maiores complicações. 

Este título pode ser classificado, de acordo com Martins (1997), como um título 

afirmativo que vem enunciar uma oferta com desconto de interesse aos consumidores que 

possuem automóveis e de certa forma acaba se tornando um tipo de título-seletivo que vem a 

segmentar o seu público. 

Além desse, outro elemento importante são as fotografias utilizadas na oferta e que são 

encontradas abaixo do título. Observa-se que as imagens por si só já ganham a atenção dos 

consumidores e são usadas de forma eficiente completando a divulgação do serviço proposto 

pela oferta. De acordo com Roman (1994), as fotografias ajudam os consumidores a ver como 

é o uso do serviço e ainda fornece uma evidência visual indiscutível. Bertomeu (2010) 

acredita que as fotografias são as representações mais reais do que se é fotografado. 

A fotografia deve se vender sozinha e, além disso, chamar atenção do consumidor 

despertando nele o interesse de comprar o que está sendo mostrado. É o que afirma Cesar 

(2000), que a imagem não serve somente para o consumidor se lembrar do anunciante, mas 

também para despertar o desejo do serviço. Já Martins (2010) acredita que a fotografia deve 

vender mas, para que isso ocorra, é preciso criar objetos de desejos, sempre efêmeros, o que 

acaba acontecendo com as ofertas. 

O outro elemento importante é o texto publicitário, encontrado logo abaixo das 

imagens da oferta. No site são encontrados textos básicos como o “destaque” e o 

“regulamento”. Com base nestes dois casos, Hoff (2004) propõe que o texto tem como 

responsabilidade informar e que através da informação deve-se levar à ação pretendida pela 

comunicação. No texto “destaque”, aparecem brevemente as descrições dos serviços como 

veremos a seguir: 
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Até 81% de desconto em Geometria + Balanceamento no Adventure Pneus (de até R$100 por 

R$19). 

Geometria: corrige o posicionamento do volante, além de reduzir o consumo de combustível. 

Balanceamento das 4 Rodas: equilibra a dinâmica de peso do carro, prolongando a vida útil 

dos pneus. 

Aproximadamente 1h30 de cuidados com seu possante. 

 

Nesse texto, além de informar as autênticas finalidades dos serviços propostos pela 

oferta, ele mostra aos consumidores as vantagens que terão ao comprar o cupom que são: 

“reduzir o consumo de combustível” e “prolongando a vida útil dos pneus”. Assim, Martins 

(1997) afirma que o texto deixa o consumidor feliz pelo o que lhe é oferecido e por informar 

suas características e benefícios. 

O outro texto é o regulamento, que tem como função explicar a execução da oferta, ou 

seja, esclarecer quais são as condições em que a oferta é válida através de um fácil 

entendimento. É o que coloca Martins (1997), quando afirma que o texto possui grande força 

sobre um anúncio, podendo alterar o comportamento do leitor. Os textos encontrados nestes 

itens são textos curtos, postos em formato de tópicos, que possuem uma leitura fácil e 

agradável e que contém as informações necessárias deixando o consumidor contente com o 

que lhe é oferecido, como afirma Martins (1997). 

O último texto presente na oferta, completando o anúncio é o que Martins (1997, p. 

127) afirma ser “o retorno ao início (fecho) ou exortação”. O texto apresentado é o seguinte: 

 

“Adventure Pneus – Michelin” 

“O Adventure Pneus oferece tudo o que há de mais moderno e eficaz para o seu carro, além 

de ser a única revendedora autorizada da Michelin na região. Depois de passar na loja, você 

vai dirigir com muito mais tranquilidade e segurança. Peixes e Sereias ainda encontrarão 

uma equipe especializada e que entende muito do assunto, fazendo com que o Cardume fique 

aguardando tranquilamente na sala de espera com cafezinho à vontade”. 

 

Esta é a conclusão do anúncio em que está presente o convite ao consumidor para 

tomar a sua decisão a respeito da oferta, juntamente com a assinatura da empresa anunciante. 

Com base em Hoff (2004), podem-se identificar alguns elementos que fazem parte desses 

http://www.peixeurbano.com.br/santa-maria/ofertas/53096
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textos tornando-os adequados ao anúncio. Um deles é a contextualização, que trata do 

encadeamento das informações, situando o consumidor ao aspecto do anúncio. O outro são as 

referências, as informações básicas para o consumidor compreender a ideia do texto, isto é, a 

qual empresa que refere-se a oferta, a validade, o que tem direito. Percebe-se a preocupação 

com os aspectos estéticos como os espaçamentos entre os tópicos, a escolha da tipografia e a 

cor do tipo usada para tornar a leitura mais prazerosa.  

Outro elemento a ser analisado e importante para a conclusão do anúncio é o layout. O 

layout do site é praticamente igual para todas as ofertas anunciadas. O que muda é o título, as 

imagens e os textos referentes a cada anúncio. O site apresenta um layout conciso para que as 

empresas possam transmitir a seus clientes as informações necessárias das ofertas através do 

título, textos e imagens demonstrativas. Nota-se que o site apresenta, em todas as suas 

páginas, um layout consistente de modo que o consumidor possa entender a informação que 

lhe é passada. Sendo assim, as tipografias usadas nesse layout facilitam a legibilidade e a 

adequação do estilo que se encontra cada oferta. O uso das cores também é atrativo, pois ao 

mesmo tempo em que atrai o olhar do consumidor, elas acalmam não deixando uma 

visualização cansativa e pesada.  

É um layout que transmite simplicidade e clareza porque se utiliza do mínimo de texto 

para comunicar a oferta e também pelo uso discreto de cores. Estas são as mesmas usadas na 

marca do site: laranja e azul.  

 

4.2 GARIMPO COLETIVO 

 

O título utilizado para divulgar a oferta nesse site tem praticamente a mesma estrutura 

formulada na oferta analisada anteriormente, no site peixe urbano. A frase “SCANDALLU’S 

FASHION HAIR em ESCOVA PROGRESSIVA + HIDRATAÇÃO + CORTE por R$ 69,90!”, 

permite perceber que existe uma preocupação em divulgar um serviço voltado para as 

mulheres, tornando-se evidente quando utilizam as palavras como “ESCOVA 

PROGRESSIVA” e “HIDRATAÇÃO”. Essas palavras usam a vantagem da dirigibilidade, que 

procuram atrair e prender a atenção feminina, pois são serviços utilizados e reconhecidos 

pelas mulheres.  Esse título é atraente não somente pelo que representam essas duas palavras e 

sim pelo conjunto de benefícios, que oferecem ao público feminino. Pretende mostrar às 

mulheres que, garimpando ofertas, elas podem se embelezar e cuidar da vaidade pagando 

pouco, ou seja, aliar o útil ao agradável. 
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O interesse despertado nas consumidoras é uma das qualidades que o título deve 

conter que Martins (1997) chama de positividade. Assim como a oferta do Peixe Urbano, por 

se utilizar apenas de palavras chaves, o título torna-se simples, mas apropriado ao interesse no 

qual se propôs. Conforma cita Martins (1997), este título pode ser considerado afirmativo o 

que se pode verificar pelos sinais de “mais”. 

Para tornar o título ainda mais perceptível e completo, é exposto o nome da empresa, 

“SCANDALLU’S FASHION HAIR”, para que as consumidoras possam antes mesmo de ler 

todo o texto sobre a oferta, saber se vale apena ou não adquiri-la. Neste caso ainda procura 

fortalecer a marca para dar mais credibilidade e confiança às consumidoras na decisão de 

compra. Assim, a marca fica exposta a todos que acessarem o site, tornando a empresa mais 

conhecida entre o público feminino. O título por mais completo que seja, não vende a oferta 

sozinho, portanto, precisa trabalhar em conjunto com auxílio de outros elementos, como a 

fotografia e o texto, que venham ajudar a despertar a atenção e provocar o desejo de compra 

nas consumidoras. 

A fotografia é presente na oferta através de três imagens, sendo que em cada uma 

dessas aparecem mulheres com destaque para os cabelos, evidenciando ao público feminino, 

que se utilizarem os serviços anunciados pela Scandallu’s Fashion Hair os seus cabelos 

também poderão ficar parecidos com os mostrados nas imagens. As fotos aparecem na oferta 

em grande destaque devido a essas darem maior aparência ao resultado dos serviços, os quais 

são pretendidos pelas consumidoras. Por mais que os serviços anunciados sejam reconhecidos 

pelas mulheres, cada uma das fotografias presentes na oferta remete aos serviços ofertados no 

título. Neste caso, as imagens vêm reforçar o que é descrito no título. Assim, as fotografias 

ajudam a ter uma fácil identificação do que se trata cada serviço, porque sua evidência visual 

é indiscutível, como afirma Roman (1994). 

Juntamente com as imagens, encontra-se a marca do local do serviço oferecido 

mostrando que foi essa empresa que produziu os cabelos que aparecem nas fotografias, dando 

ainda mais credibilidade à empresa e confiança ao público.  

Uma das características dessas fotografias é a mudança de comportamento das 

consumidoras. Em um primeiro momento, mesmo que não estejam em busca dos serviços 

anunciados, podem até desprezar, mas ao olhar as fotografias presentes na oferta, são 

estimuladas pelas mesmas. Essa atração leva à leitura do título e, consequentemente, do texto 
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para obter mais informação sobre os serviços. Nesse caso, Martins (2010, p. 36) acredita que a 

fotografia “induz, seduz e cria necessidades que antes não existiam” no público-alvo. 

 Percebe-se claramente que algum tipo de software foi utilizado no tratamento das 

imagens, para torná-las ainda mais atraentes e convincentes. Isso se deve ao contorno branco 

que se encontra em volta das mulheres, nas fotografias (figura 8). Atualmente é comum a 

utilização de algum tipo de software, para tornar as imagens mais interessantes. Martins 

(2010) chama esse tipo de tratamento como sendo manipulação da imagem, na qual é uma 

ferramenta inerente à fotografia publicitária. 

 Assim, como o título e a fotografia se complementam, o texto publicitário é outro 

elemento a ser observado, que por sua vez, vem passar às consumidoras informações mais 

precisas a respeito dos serviços anunciados, algo que o título e a fotografia não são capazes. O 

primeiro texto que aparece é um texto publicitário, em que o site Garimpo Coletivo 

direcionado a quem pretende adquirir a oferta informando que: 

 

“Existem vários tipos e comprimentos de cabelos, mas todos tem uma coisa em comum: 

necessitam de cuidados para ficarem sempre bonitos e saudáveis. Por isso preparamos uma 

oferta especial para você cuidar de seus fios e deixa-los maravilhosos: ESCOVA 

PROGRESSIVA + HIDRATAÇÃO + CORTE no SCANDALLU’S FASHION HAIR no por R$ 

69,90! Dê vida nova para seus cabelos, garanta seu cupom!”. 

 

Fica evidente que esse texto também usa a dirigibilidade, pois é transmitido às 

leitoras de forma que a utilização das aspas juntamente com o uso da palavra em primeira 

pessoa do plural “preparamos”, faz com que as consumidoras sintam uma proximidade com o 

site, que nesse caso é quem estaria falando e preparando a oferta a elas. Pode-se perceber 

ainda a forma em que esse texto é elaborado para adequar-se ao público que deseja atingir, 

nesse caso, o universo feminino. 

Outro texto encontrado no anúncio é intitulado os “detalhes desta oferta” que 

informa, além do que é dito no título, o seguinte: 

 

“Sua vaidade merece um tratamento diferenciado e sua economia também, por isto o 

Garimpo Coletivo e o Salão Scandallu’s Fashion Hair trouxeram a você esta missão especial. 

Reserve um dia para cuidar de você! 
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Com a Escova Progressiva seu cabelo ficará mais liso pela presença da queratina que irá 

reparar os fios, deixando-os mais hidratados, brilhantes e com um movimento e alongamento 

natural, resultados obtidos pelo alisamento. 

A Hidratação deixará seus cabelos ainda mais macios e sedosos. 

O Corte, realizado por profissionais qualificados e em dia com as novas tendências em 

fashion hair irá transformar o seu visual, deixando você de beleza renovada! 

Repagine já o seu visual, você merece!” 

 

 Nesse texto encontra-se a descrição dos serviços no anúncio e também é possível 

identificar as características e benefícios específicos de cada um desses serviços que se 

encontram a disposição na oferta. Torna-se argumentativo, fazendo com que a consumidora 

aceite a oferta e que tenha motivação para adquiri-la. A partir da descrição dos benefícios é 

possível deparar-se ao final com uma frase que motiva as mulheres a comprarem o cupom, 

“Repagine já o seu visual, você merece!”. 

 Em cada um dos serviços apresentados há um texto explicando o que é cada 

tratamento. Isto está de acordo com Hoff (2004) quando afirma que o texto deve informar e 

criar convicções sobre o serviço em que se deseja adquirir. Esse mesmo autor afirma que 

essas informações podem levar às leitoras a ação pretendida pela oferta, ou seja, fazer com 

que o público compre. Percebe-se ainda que o texto é escrito de uma forma que segue a norma 

linguística falada, isto é, escrito de forma que as consumidoras possam compreender melhor a 

descrição dos serviços sem que percam suas verdadeiras qualidades, gerando assim mais 

procura e venda, como afirma Martins (1997). 

 O “regulamento” é outro texto que surge para acompanhar a oferta, sendo que nesse 

são dadas todas as informações que as consumidoras precisam saber para validar seu cupom. 

São encontrados o prazo de validade, o horário de atendimento, as formas de pagamento que o 

site aceita, informam ainda o que está e o que não está incluído na oferta. 

 Carrascoza (2003) afirma que está virando “moda” esse tipo de texto curto. Só que 

são expostos em formatos de tópicos para que a leitura não se torne cansativa e, assim, a 

consumidora possa usufruir das informações sem que haja complicações no entendimento dos 

serviços. O texto curto é uma das particularidades da publicidade desde que esses sejam 

precisos, convincentes e informativos, tudo de uma vez só, para que assim, as leitoras 
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comprem a oferta sem medo de errar. Além disso, acabam orientando o público para que não 

haja equívocos do que se trata cada um, portanto, as mulheres consigam se situar. 

 Esse site apresenta elementos que tornam o layout um pouco confuso, dificultando a 

visibilidade da oferta. Isso ocorre devido ao um acúmulo de informações como o espaço 

publicitário, ícones de compartilhamentos em redes sociais, ambos acima do título da oferta. 

Estes elementos acabam distraindo o consumidor do foco principal, a oferta anunciada. As 

cores predominantes são o amarelo, preto e branco referentes à marca. Nota-se que o site 

utiliza-se de uma cor vibrante no layout, o amarelo. Porém, ele apresenta seus elementos de 

forma objetiva, proporcionando ao consumidor encontrar todas as informações da oferta na 

mesma página. O site utiliza tipografia de fácil entendimento dos usuários, para que tenham 

facilidade de compreensão da mensagem. São usados tamanhos diferentes de tipografias 

conforme a ordem de importância das informações e nessas não se utilizam serifa, dando 

assim um ar de modernidade ao layout. 

 

4.3 VAQUINHA VIP 

 

Por fim, a última oferta a ser analisada é encontrada no site Vaquinha Vip. Nesse, a 

construção frasal do título da oferta é diferente dos demais já analisados, isto é, o título dessa 

oferta é apresentado de forma extensa, em texto corrido, enquanto nos outros é utilizado sinal 

positivo de “mais” que servem para adicionar mais de um serviço à oferta. O título, 

“Promoção de inauguração da academia/Studio Supreme!!! 02 meses de musculação, de 

R$160,00 por apenas R$79,90!!!!”, é breve e simples com intenção de que qualquer 

consumidor que leia entenda o que esta sendo ofertado.  Além de tudo chama atenção dos 

consumidores, logo no início do título, utilizando-se de uma palavra instigante como 

“promoção” para atrair olhares dos leitores. Assim, é possível relacionar com o que Martins 

(1997, p. 123) afirma que o título tem funções, por exemplo, de “atrair e prender a atenção 

pela apresentação de algo novo”. 

Esse título não precisa ser extenso demais para vender o serviço proposto. Poucas 

palavras são suficientes para alcançar o resultado desejado como afirma Domingos (2003), 

quando coloca que um título se expressa muito utilizando-se de poucas palavras. É percebido 

que o público que o título deseja atingir são homens e mulheres que pretendem realizar algum 

tipo de atividade física para obter o corpo desejado, pagando pouco. 
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No título, nota-se que a primeira frase, “Promoção de inauguração da 

academia/Studio Supreme!!!” informa ao consumidor que uma empresa recém inaugurada 

está em promoção e que torna-se de seu interesse por estar presente na página da oferta. Neste 

caso Martins (1997) classifica-o como título afirmativo, que enuncia algo de interesse do 

leitor. Observa-se que no título é usado o ponto de exclamação, “!!!”, excessivamente, bem 

como a linguagem utilizada na internet tornando-se coloquial, como forma exaltar a 

promoção. Nesse título, o leitor tem uma orientação geral sobre a oferta, que é melhor 

explicada nos textos que vêm abaixo das imagens, como detalhes e regulamento. 

Outros elementos a serem analisados são as fotografias empregadas na oferta para 

ajudar a divulgar o serviço anunciado. As fotografias ajudam os consumidores a terem uma 

visão do que está sendo ofertado e assim, como nos outros sites, Bertomeu (2010) afirma que 

a fotografia é a representação mais real do objeto fotografado. A oferta com as imagens 

disponíveis torna-se atraente, mesmo para aquelas pessoas que não estivessem interessadas 

em praticar musculação, porque ao verem as fotos podem fazer com que essas mudem de 

ideia. Isso se torna evidente quando a mesma encanta o consumidor, levando-o a desejos que 

antes não havia nele. 

Nota-se que as imagens expostas nessa oferta possuem um tipo de tratamento que 

permite ter em todas elas mais de uma fotografia fazendo com que o anunciante, através 

dessas imagens aproveite mais esse espaço para exibir melhor a oferta. Martins (2010) coloca 

que no mercado publicitário não se imagina uma fotografia sem algum tipo de tratamento, uso 

do “Photoshop”, porque o mundo de hoje exige isso, ver uma foto interessante e de boa 

qualidade. 

Em seguida, são apresentados os textos que fazem a oferta ser válida. Como no site 

Garimpo Coletivo, este também possui o primeiro texto com características publicitárias, com 

intenção de convencer o leitor a usufruir do serviço. Segue o texto:  

 

“Faça DOIS meses de musculação pelo preço de UM – só na Academia Supreme!!! 

- 02 meses de Musculação, de R$160,00 por apenas R$79,90 - 

Aproveite para conquistar aquele corpo que sempre desejou!”. 

 

Localizado abaixo das imagens e utilizando-se de palavras simples e coloquiais, 

torna-se informativo, persuasivo e conciso, informando ao consumidor de modo objetivo e 

claro o que se trata a oferta. É possível perceber ainda que se encontram os três elementos que 
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fazem gerar uma compra, na qual é estabelecida uma relação entre quem quer vender, 

“Academia Supreme”, o objeto de desejo, “02 meses de musculação” e alguém que deseja 

comprar, “Aproveite para conquistar aquele corpo que sempre desejou!”, neste caso o 

consumidor, sendo evidenciado pelo site, como mostrado nas palavras em destaque.  

Esse texto caracteriza-se por usar frases curtas, para não se deter em absorver o 

tempo do leitor e supressões de palavras ou expressões que venham a dificultar a leitura. 

Portanto, utiliza-se da linguagem e costumes de seu público-alvo. Como na oferta anterior, 

Carrascoza (2003, p. 136) também concorda que “estamos assistindo ao florescimento, ou à 

moda, do texto publicitário curto”. Os dois próximos textos, os “destaques” e o 

“regulamento”, restringem-se a apresentar as condições da oferta. 

O layout desse site, também analisado, torna-se desigual por proporcionar uma forma 

diferente de expor as ofertas para quem deseja comprá-las. Portanto, a configuração do site é 

deixar todas as ofertas que ainda se encontram em contagem regressiva, expostas uma abaixo 

da outra, em uma única página, para que assim os consumidores possam ter uma ampla 

visualização. 

Além disso, torna-se constituído em um layout criativo e objetivo, informando aos 

consumidores outros elementos, como o tempo que resta para encerrar, o valor de quanto era e 

por quanto ficou, e a quantidade de pessoas que já adquiriram a oferta. Martins (1997) 

acrescenta que para um anúncio atingir seu objetivo comercial de modo eficaz, este deve ser 

criativo e ainda bem elaborado. Como nos outros sites utilizados, o Vaquinha Vip também 

trabalha com as cores predominantes de sua marca, sendo que as cores que mais se destacam 

são o branco e o amarelo. Esta por sua vez é uma cor vibrante que atrai atenção dos 

consumidores. Este layout também oferece um espaço publicitário, que se apresenta em 

movimento, distraindo a atenção do usuário. Como observado nos sites anteriores, a tipografia 

também é adequada, sem serifa, tendo diferentes tamanhos conforme o grau de importância de 

cada informação. Por fim, o site apresenta um layout diferente dos outros objetos analisados, 

proporcionando um acesso mais rápido a todas as ofertas que ainda estão válidas. 

 

4.4 CRIAÇÃO PARA INTERNET 

 

A intenção deste tópico é verificar algumas características próprias da internet nas 

ofertas dos sites – Peixe Urbano, Garimpo Coletivo e Vaquinha Vip. Hoje, graça à evolução 
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da internet, o consumidor tem a possibilidade de acessar as diversas páginas dos sites, 

proporcionando diversos tipos de interatividade. Cesar (2000, p. 100) coloca que “graças à 

interatividade é possível participar de tudo” o que é disponibilizado ao alcance do 

consumidor.  

Os sites possuem uma linguagem visual simples, mas completa, ou seja, um formato 

simplificado tornando-os de fácil compreensão e navegação rápida. Isso facilita para o 

consumidor se deslocar de uma página para outra sem muitas dificuldades e com isso fica 

sempre atualizado se mantendo a par das novidades e das ofertas que o site oferece.  

Os sites utilizam uma linguagem interativa e multimídia, que faz com que os 

consumidores tenham envolvimento com o site e ao mesmo tempo tornam-se fundamentais, 

porque apresentam as informações do que estão prestes a adquirir. Bertomeu (2010) afirma 

que o uso de recursos multimidiáticos tem como ampliar a percepção das informações dos 

consumidores. A interatividade mais relevante que os sites possuem são quando os 

consumidores têm que clicar em links como fazer o login, fazer cadastro e até mesmo clicar 

no botão de comprar. Na tabela dois, são apresentados os links que os sites disponibilizam aos 

consumidores. 

 

SITES LINKS TOTAL 

PEIXE URBANO 

Sem Login (quando o usuário não tem cadastro): 
marca; escolha da cidade; oferta do dia; como funciona; 

fale conosco; comprar; dar de presente; regras gerais; 

cadastre-se; login; receba ofertas por e-mail; sobre; entre 

em contato; termos de uso; política de privacidade; 

perguntas frequentes; seja nosso parceiro; imprensa; 

sugira um desconto; sugira uma cidade; twitter, 

facebook, trabalhe conosco; você ama o peixe urbano?; 
peixe urbano mobile; cadastre-se grátis; 

Com login: minha conta; conecte com facebook; meus 

cupons; meus créditos; veja o cupom; editar dados; 

alterar senha clique aqui; configuração de e-mails; meus 

convites; cartões de créditos; convidar amigos; assinar 

outras cidades; 

37 

GARIMPO COLETIVO 

Sem Login (quando o usuário não tem cadastro): 

marca; inscreva-se; indicar amigo; escolher cidade; 

oferta do dia; comprar; publicidade; linkdin; facebook; 

twitter; e-mail, orkut; ofertas recentes; como funciona; 

faq; o que é sistema; inscrever email; inscrever RSS; 

anuncie; sugestões; fornecedor; termos e condições; 
privacidade; contato; cadastrar; entrar;  

Com login: minha conta; meu cupom; não utilizado; 

utilizado; expirado; saldo; recarregue agora; 

configurações; salvar; sair; 

36 
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VAQUINHA VIP 

Sem Login (quando o usuário não tem cadastro): 

marca; ver outras cidades; convidar amigo; verificar 

cupom; cadastrar; ver a oferta; oferta do dia; comprar; 

compre para presente; perguntas frequentes; como 

funciona; como ser parceiro; dicas especiais; contato; 

meus cupons; logar; registrar; o que é vaquinha vip; por 

e-mail; lojistas; gerenciamento do lojista; sobre nós; 

empregos; contatos; termo de uso; sugestões; 

Com login: conta; meus cupons; clique aqui; nossas 

dicas; não usados; usados; expirados; minhas compras; 

meus convites; todos; para comprar; convites pagos; 
balanço; configurações; perguntas; sair; 

41 

Tabela 2: Tabela comparativa do número de links que tornam-se interativo com o consumidor. 

 

No site Vaquinha Vip, os consumidores possuem um pouco mais dessa interatividade, 

pois esses devem clicar no botão “ver a oferta” e se forem de seu interesse devem clicar em 

“comprar”.  Outro recurso que os sites empregam para envolver seus consumidores são os 

links “ganhe créditos”, “indicar amigo” e “convidar amigo”, respectivamente. Através desses 

links os consumidores devem escrever os e-mails de seus amigos para que possam ganhar
18

 

créditos para usufruir da forma que desejar. Sendo assim, os sites fazem com que os seus 

usuários tenham uma participação frequente para adquirir as ofertas. Cesar (2000) acredita 

que os sites devem fazer os usuários participarem e fazem com que eles voltem 

periodicamente. 

 Acredita-se então que os consumidores detêm o controle sobre o conteúdo dos sites 

para explorarem os mais diversos links a sua disposição. Através do login, indicar amigos ou 

até mesmo escolherem a oferta que desejam e virem à adquiri-la os consumidores estão 

interagindo com as ofertas do site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

18 Consultar o regulamento de cada site para obter a informação de como ganhar os créditos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os referenciais teóricos encontrados sobre sites de compra coletiva ainda são poucos, 

por se tratar de um campo que está há menos de três anos em atividade no país. Porém, para a 

publicidade, possibilitou uma nova área de atuação.  

Ao investigar a utilização da característica publicitária nas ofertas dos sites foram 

encontradas semelhanças e diferenças entre elas. Nota-se que entre os três sites estudados, 

somente o Peixe Urbano possui título próprio do site. Isso demonstra que o site procura 

reforçar sua imagem junto ao consumidor.  

No título da oferta do Peixe Urbano e do Garimpo Coletivo são usadas as mesmas 

estruturas frasais, unindo mais de um serviço com o sinal de positivo. Isso proporciona uma 

comodidade na leitura além de atrair e chamar atenção do cliente para um pacote de serviços 

pagando um preço menor. Já o Vaquinha Vip apresenta sua oferta através de um título escrito 

de forma corrida com características publicitárias. Ao utilizar “promoção” no início da frase, 

o site dá ênfase e desperta o interesse dos consumidores na hora da compra. Observa-se que, 

em relação ao título, o Vaquinha Vip utilizou-se mais visivelmente da característica 

publicitária ao incluir informação persuasiva, além da apresentação do serviço e do preço. 

Nota-se que no Garimpo Coletivo a marca da empresa anunciante recebe mais 

destaque, pois aparece em todas as imagens da oferta. Isto serve para destacá-la. A quantidade 

de fotografias utilizadas pelos sites, de duas a três fotos, é considerada adequada para 

demonstrar o produto/serviço que a empresa está oferecendo, pois em outros tipos de mídia 

geralmente é usada apenas uma imagem. Nos três sites analisados, o tamanho e o conteúdo 

das fotos são semelhantes. 

 Descobriu-se também que as fotografias são elementos essenciais nas ofertas, 

porque além de chamarem mais atenção, elas também ajudam os consumidores a ver como é 

o uso do serviço, conforme já afirmava Roman (1994).  

Vale destacar também que os textos publicitários que foram encontrados nos sites, 

apresentam argumentos persuasivos de forma que chamam a atenção e despertam o interesse 

do público. A diferença é que eles são distribuídos nos sites de formas distintas, no Garimpo 

Coletivo e no Vaquinha Vip localizam-se abaixo das ofertas e no Peixe Urbano no final da 

página do site. Os três sites possuem palavras simples e coloquiais, na qual são características 

das mensagens publicitárias, de forma que permite acesso a qualquer tipo de público. 
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Notou-se também que as frases utilizadas pelos três sites são curtas, tornando a informação 

objetiva devido ao pouco tempo que o usuário tem a disposição.  

Somente o site Vaquinha Vip apresenta dois textos persuasivos e dois informativos, 

sendo que nos outros sites analisados, eles apresentam dois textos persuasivos e um 

informativo. Com essas características foi possível perceber que o Vaquinha Vip disponibiliza 

ao consumidor mais informações sobre o produto/serviço anunciado que os demais sites.  

Nos sites estudados, o Vaquinha Vip apresenta um layout diferenciado dos demais 

por disponibilizar todas as ofertas em andamento na mesma página inicial. Já no Peixe 

Urbano e no Garimpo Coletivo a página inicial demonstra somente a oferta do dia. Observou-

se que as cores predominantes nos três sites são as mesmas utilizadas na marca de cada um. 

Isso proporciona uma unidade visual, na qual facilita a organização dos elementos dentro do 

layout. Outro ponto observado foi o uso das tipografias utilizadas pelos sites, que são claras e 

distinguíveis, de fácil leitura. Elas facilitam o entendimento da mensagem proposta ao 

consumidor. 

Percebeu-se também que o layout dos três sites apresentam interatividade com o 

usuário. Hoje, isso é visto como indispensável em conteúdos na internet, pois cada vez mais é 

levado em conta a intervenção do consumidor, no qual os sites oferecem espaços ao usuário. 

Esses espaços se dão através dos links, botões, compartilhamentos, etc., que proporcionam a 

troca de informações entre o site e o consumidor. Notou-se, através de comparação, que o site 

Vaquinha Vip proporciona mais interação, devido ao número de links disponibilizados aos 

seus usuários. 

Diante da proposta de trabalho, o pesquisador escolheu este tema por identificação e 

afinidade, por ser um novo sistema de compra e-commerce, que atrai cada vez mais 

consumidores para frente de seus computadores. Isso proporcionou um novo campo de 

atuação para a publicidade, tornando-se uma possibilidade para área. Pode ser também um 

veículo para as empresas anunciarem sua marca, tornando conhecidos seus produtos e 

serviços através de descontos atrativos.  

Para as empresas anunciarem nos sites de compra coletiva elas devem se submeter às 

regras deste sistema. Isso faz com que ofereçam produtos mais baratos para atrair os 

consumidores, porém, devem manter a qualidade dos seus produtos/serviços, senão correm o 

risco de enfrentarem uma publicidade negativa, feita muitas vezes pelos próprios comentários 
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de um consumidor que não foi bem atendido. Da mesma forma que o consumidor é bem 

atendido, ele retornará ao estabelecimento mesmo sem desconto, e falará bem da empresa. 

Observa-se que as empresas que investem nos sites de compra coletiva são 

representadas como anunciantes, pois utilizam características publicitárias para ofertarem seus 

produtos e serviços. Logo os sites de compra coletiva poderiam ser considerados como uma 

opção de mídia, um novo veículo. Para que isso ocorra é necessário que sejam realizados 

novos estudos. Aqui verificou-se um dos aspectos que é o uso das características publicitárias 

na elaboração das ofertas. Este estudo poderá avançar conforme os demais pesquisadores que 

se interessem pelo tema, pois proporciona uma nova área para a comunicação.  
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