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RESUMO  

 

 

Neste trabalho, foi analisado o comercial institucional “Retrospectiva” (2011)     , que 

integra a campanha dos 90 anos da marca Nestlé no Brasil. Os  elementos persuasivos 

utilizados, buscam exaltar a imagem da marca, através da linguagem audiovisual e 

estratégias para impactar o público-alvo e  traz em sua trilha sonora a canção “ Emoções 

“ (1981) do cantor Roberto Carlos. A pesquisa tem como objetivo compreender quais 

aspectos persuasivos estão presentes. O método de análise é a fílmica, dividida em dois 

planos: o plano de conteúdo, composto por três níveis – fundamental, narrativo e 

discursivo e o de expressão. Portanto, procurou-se identificar quais estratégias foram 

utilizadas pela marca Nestlé  para  alcançar o seu público, chegando-se a conclusão que a 

utilizada foi  o  apelo emocional. 

 

 

Palavras-chave: Marca. Persuasão. Apelo emocional. 

 

 

ABSTRACT  

 

In this study, we analyzed the institutional business "Retrospective" which is part of the 

campaign 90 years Nestlé brand in Brazil. The persuasive elements used, seeking to exalt 

the brand image through the audiovisual language and strategies to impact the audience 

and brings his soundtrack song "Emotions" singer Roberto Carlos. The research aims to 

understand what aspects are present persuasive. The method of analysis is the film, 

divided into two planes: the plane of content, composed of three levels - basic, narrative 

and discourse and expression. Therefore, we sought to identify which strategies were 

used by the brand Nestlé to reach your audience, reaching the conclusion that was used 

emotional appeal 

 

Keywords: Brand. Persuasion. Emotional appeal. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala em publicidade, um elemento de grande fundamental que se deve 

pensar é a marca, aquela que desempenha papel importante na trajetória dos produtos, 

serviços que estão sendo anunciados, uma vez que estabelece laço de identidade com o 

consumidor. Carvalho (2000, p. 37) demonstra esse pensamento ao afirmar que a 

marca “constrói a passagem do realismo da matéria (nome comum) ao simbolismo 

(nome próprio), uma vez que o vocabulário que designa originalmente uma marca 

torna-se, para o público, o nome do próprio objeto”. 

Pensar a publicidade implica também estudar em algum aspecto o seu 

discurso, pois “acima de tudo, publicidade é discurso, linguagem, e, portanto manipula 

símbolos para fazer a mediação entre objetos e pessoas” (CARVALHO, 1998, p.12). 

Assim, temos o que se chama discurso publicitário, o qual reflete os 

acontecimentos e os fatos do mundo: a política, cultura, economia, tecnologia, 

enfim, uma série de setores que instigam o funcionamento da sociedade. Ainda 

segundo Carvalho (1998, p.19), “o  discurso  publicitário  é  um  dos instrumentos de 

controle social e, para bem realizar essa função, simula igualitarismo, remove da 

estrutura de superfície os indicadores de autoridade e poder, substituindo-os pela  

linguagem  da  sedução”.   

Para que haja a transmissão das mensagens, utilizam-se diferentes meios de 

comunicação, como revistas, jornais, televisão, internet, entre outros. De acordo com o 

meio em que se anuncia a publicidade opera diferentes construções de sentidos.  

Conforme Carvalho (1998, p.13), “organizada de forma diferente das demais 

mensagens, a publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, mitos, idéias e 

outras elaborações simbólicas”. Desta forma, a publicidade consegue transmitir sua 

intenção mostrando ao público o que realmente deseja sem ser tão explícita. Conforme 

Randazzo (1996, p. 54), “a publicidade aproveita o poder do mito e dos símbolos para 

construir e manter marcas de sucesso duradouro”, sendo assim, ela auxilia na construção 

e na permanencia de marcas de sucesso.  

No caso do uso da linguagem audiovisual, a televisão pode, ainda hoje, ser 

considerada um dos meios de maior abrangência no Brasil.  Ela  consegue, em geral, 

afetar um número maior de consumidores, pois com uma linguagem visual e auditiva 

ultrapassa os obstáculos impostos pelo domínio da língua, o audiovisual pode ser uma 
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opção, pois combina imagens em movimento e sons. Esta junção é o que dá sentido à 

mensagem transmitida. 

Outro aspecto que deve ser pensado são as estratégias utilizadas para alcançar o 

público. Existem diversas maneiras para se chegar aos objetivos de comunicação dos 

anunciantes. Partindo-se deste princípio, podem-se criar táticas inovadoras na narrativa 

e no discurso publicitário utilizando elementos e aspectos técnicos que buscam seduzir 

o consumidor. Além de palavras sedutoras que possam ‘tocar’ o público-alvo 

pretendido, outros elementos também são utilizados para conseguir este objetivo, como 

as imagens, iluminação, movimentos de câmera diferenciados, efeitos sonoros, trilha ou 

ainda estratégias  que  enfoquem  o  produto  e  sua  funcionalidade por exemplo.  

Ass im, as possibilidades na construção das mensagens audiovisuais 

publicitárias variam de acordo com os objetivos do anunciante e com o conceito da 

campanha. Neste contexto, este estudo surgiu com intuito de compreender quais 

estratégias persuasivas foram utilizadas pela Nestlé que,  neste momento, preocupa-se 

em se apresentar de forma institucional.  A marca em questão é a, que em 22 de janeiro 

de 2011, comemorou 90 anos aqui no Brasil. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar quais os elementos 

persuasivos utilizados pela marca Nestlé no filme Retrospectiva – que integra a 

campanha dos 90 anos da marca no Brasil. E apresenta os seguintes objetivos 

específicos: a) conhecer os elementos do discurso publicitário persuasivo deste 

audiovisual, especificamente; b) compreender a construção da linguagem audiovisual no 

filme Retrospectiva e c) analisar os conceitos de imagem de marca na publicidade. 

O problema e os objetivos apresentados nesta pesquisa devem-se primeiramente 

ao  interesse   da  pesquisadora  em  relação  à  área  de  audiovisual  e  ao  desejo  de 

compreender  como  se  dá  a   construção  das  estratégias  persuasivas  a  partir  das 

possibilidades dessa forma de linguagem. 

Tal pesquisa justifica-se pelo fato de que a publicidade,  muitas  vezes  “cria  e  

exibe  um  mundo  perfeito  e  ideal” (Carvalho,  2000,  p.11), e para  isso  constrói  

discursos  que  buscam  transmitir  uma mensagem  que  agrade  a os   consumidores,  

destacando,  geralmente,  beleza,  magia, encantamento e também funcionalidade dos 

produtos ou serviços apresentados por ela. Daí que a sedução e a persuasão surgem 

como apelos estratégicos do discurso para atingir  seus objetivos. Segundo Carvalho 

(2000, p. 19): 
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a função persuasiva na linguagem publicitária consiste  em tentar mudar a 

atitude do receptor. Para isso, ao elaborar o texto o publicitário, leva em 

conta o receptor ideal da mensagem, ou seja, o público  para  o  qual  a  
mensagem  esta  sendo  criada. 

   

É importante também compreender a força de uma marca, pois muitas vezes 

os consumidores  adquirem os produtos pelo reconhecimento da me s ma . Carvalho 

(2000, p.37) salienta que “a imposição do nome próprio (marca), fazendo do 

consumidor um aliado, é a grande tarefa da mensagem publicitária. Sendo assim, ao 

divulgar o objeto e sua marca, contribui para o conhecimento dos objetos do cotidiano”. 

A escolha de um filme publicitário como objeto impírico desta pesquisa deve-

se pelo fato de ser uma peça que retém a atenção do telespectador por se tratar de 

imagem,  som e movimento, podendo  assim  influenciá-lo.  Covaleski  (2009,  p.  92)  

afirma  que  “é comprovado que o efeito somado dos  sentidos  da visão e audição 

possibilitam uma maior retenção da carga comunicacional disponibilizada para o 

público”. 

Nesse sentido, percebe-se que é preciso entender os mecanismos de construção 

da linguagem  audiovisual e suas potencialidades defendidas na abordagem de venda 

de produto ou, no caso desta pesquisa, a venda da imagem de uma marca que possui 

uma tradição no mercado brasileiro e também fora dele. Saber o que e como está 

sendo utilizado para impactar o público pretendido também é uma questão de 

interesse da pesquisadora, que justifica a escolha do audiovisual pelo fato de se tratar 

de um filme que busca contar uma “uma história de vida”. E também, justifica sua 

relevância acadêmica, uma vez que busca demonstrar e analisar as estratégias utilizadas 

por uma marca que apresenta como principal objetivo reafirmação e valorização da sua 

imagem.  

Para que se pudesse organizar tais conteúdos deste estudo, esta pesquisa esta 

dividia em quatro capítulos: Marca e publicidade, O discurso persuasivo da 

pgvublicidade e Linguagem audiovisual. No primeiro capítulo, apresentam-se conceitos 

de marca, sua importância, objetivos e relação com a publicidade. O segundo capítulo 

trata do discurso que a publicidade cria, utilizando estratégias para seduzir e convencer 

seu público-alvo. O terceiro capítulo apresenta os elementos da linguagem audiovisual 

que podem ser trabalhados como forma de estratégias persuasivas. No capítulo seguinte 
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tem-se a análise do filme publicitário, levando em consideração os elementos 

persuasivos citados anteriormente e por fim tem-se o capítulo das considerações finais, 

ou seja, aquele que aponta, nomeia as estratégias utilizadas pela Nestlé para alcançar 

seus objetivos e lançar a campanha em comemoração aos 90 anos da marca no Brasil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1  MARCA E PUBLICIDADE 

 
 

Atualmente, existem inúmeros produtos e serviços sendo oferecidos às pessoas a 

todo instante e lugar. Neste contexto, insere-se a publicidade com o papel de torná-los 

públicos e desejados. O que diferencia estes produtos e serviços é a sua respectiva 

marca. “Marca é um  nome,  termo,  sinal,  símbolo  ou  desenho,  ou  a  combinação  

dos  mesmos,  que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou  grupo 

de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes” (PINHO, 1996, p.14). Isso 

significa que ela tem o objetivo de tornar um produto ou serviço único, diferente dos 

demais e, através dela, o consumidor consegue identificá-los mais rapidamente. 

Ainda segundo  Pinho (1996),  os  produtos  que  são  produzidos  em  uma  

cidade  e vendidos em outras, causam um distanciamento entre fabricante e 

consumidor, pois a proximidade entre ambos que havia antigamente não existe mais. 

A partir disso, Vieira (2002) afirma que a imagem de marca de determinado produto é 

criada por pessoas que não sabem em que condições tais produtos foram  fabricados, 

muito menos quem os criou, pois se encontram distantes do lugar de produção. 

Nesse  sentido,  as  marcas  possuem  o  objetivo  de  transmitir  segurança  de 

qualidade  aos   consumidores,  além  disso,  produzem  também  um  sentimento  de 

confiança ao  público,  pois,  mesmo não estando próximo ao local  de  fabricação,  o 

consumidor, através da imagem da marca, consegue associar qualidade ao produto. 

As marcas não desempenharam sempre a mesma função, para Semprini: 

Em apenas vinte anos, as marcas passaram por uma evolução e por 

transformações profundas, tanto em suas lógicas de funcionamento quanto em 

seu papel e seu significado. Essencialmente, é o lugar que elas ocupam nos 

mercados e nos espaços sociais que mudou de maneira significativa. O caráter 

apaixonante e frequentemente agitado  do debate sobre as marcas é, ele próprio, 

um indicador da importância que elas adquiriram e de uma nova sensibilidade 

da opinião pública a seu respeito.(SEMPRINI, 2006, p.25) 

  Isso significa que com o passar dos anos as marcas começaram a assumer funções 

diferentes perante a sociedade, não serviam simplesmente para identificar ou destacar um 

produto em uma prateleira, elas começam a dar significados a estes produtos, envolver o 

público, ocupam um lugar especial perante a sociedade, passam a ser alvo de debates, 

conversas, discuções isto mostra o significado e a importância que elas possuem.  
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  Dessa maneira, além de identificar, destacar e dar uma identidade aos produtos 

elas revelam  “sem disfarce e , às vezes, com rispidez, nossas qualidades, mas também 

nossas fraquezas, nossas virtudes, mas também as inclinações menos admissíveis de 

nossos valores e de nossas condutas”(SEMPRINI, 2006, p. 25 e 26). 

O papel da marca é importante para a sociedade desde a Antiguidade, pois já 

havia uma preocupação em divulgar as mercadorias e identificar os produtos que eram 

fabricados. ( SE M P R I N I ,  2 0 0 6 ) .  Para isso, eram utilizados símbolos, siglas e 

selos. Hoje, uma marca não representa apenas um nome que é dado pelo fabricante 

aos seus produtos ou serviços. Para Semprini (2006, p.11): 

 
As marcas  estão  hoje longe de  ocupar  o  lugar que  assumiram  na 

sociedade de mercado e na decisão de compra dos consumidores no auge 

do desenvolvimento econômico dos países industrializados nos anos 90 do 

século passado.  

 

Ou seja, agora, o ato de consumir possui um valor diferente daquele utilizado 

nos  anos  90,  hoje,  trata-se  de  uma  ação  comum,  corriqueira.  A satisfação  que  os 

consumidores  sentiam  naquela  época  não  existe  mais  e  o  que  vale  agora  são  as 

promessas feitas pela marca aos consumidores. Sendo assim, conforme Semprini (2006, 

p.73) “a capacidade de construir mundos, desenvolver territórios, símbolos e manipular 

a abstração são aspectos que definem a lógica de marca”. 

  As marcas buscam criar ligações emocionais com seus consumidores, de cetra 

forma elas buscam tocar o público, criam um relacionamento direto com eles,. 

Conforme Semprini (2006, p. 45) diz que"o desenvolvimento do marketing de 

relacionamento nos anos 90 se explica pela necessidade das marcas de tecer laços 

emocionais e práticos e de perenizar a relação das marcas com os consumidores. 

A marca carrega consigo valores que a diferencia dos concorrentes, valores 

estes importantes para o público consumidor que não compra simplesmente o produto, 

mas tudo aquilo que  este representa e pode significar. Conforme Pinho (1996), estes 

valores agregados à marca auxiliam o  consumidor no momento de escolha entre u ma  

marca e a da concorrência. Passou o tempo em que a marca simplesmente representava 

algo, para Semprini (2006) havia uma época em que as marcas somente cumpriam 

funções simples, ou seja, apenas nomeavam, identificavam e diferenciavam os produtos 

dos seus  concorrentes, hoje elas representam muito mais que isso. 

Vieira (2002) também acredita na importância destes valores e princípios, pois 
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segundo o autor, eles direcionam a marca. Estes valores devem ser aceitos pelo público 

que os utilizarão como uma espécie de guia para seu comportamento, assim formando 

um conceito equivalente ao que a  marca propõe. Para Centenaro e Sampaio (apud 

PINHO, 1996, p.43) a marca “tanto ganha quanto  empresta um valor ao produto”. 

Significa  que  ganha  valor  vindo  de  quem  adquire  o  produto,  pois  garante  a  esse 

consumidor segurança em resolver sua necessidade, relação qualidade, preço e tempo 

que é de grande importância para o consumidor, assim como também confere valor ao 

produto  ou  serviço,  porque  carrega  consigo  um  histórico  de  experiências  com  o 

consumidor e também há a questão do custo e benefício que a mesma proporciona a ele. 

Tais valores são percebidos  quando  uma  pessoa  vai  às compras,  por 

exemplo: muitas vezes procura-se um produto de determinada marca, pois já existe uma 

relação com ela; ou por ser indicação de amigos ou até mesmo porque ouviu falar bem 

desta marca em seu ciclo de amizades. “Uma marca conhecida tem maior possibilidade 

de ser escolhida, porque o consumidor dá preferência  ao produto que lhe é familiar” 

(PINHO, 1996, p.48). Ou seja, as pessoas preferem produtos que já  conhecem, pois 

sabem da qualidade dos mesmos, há certo medo de arriscar no novo, no desconhecido. 

A partir disso, pode-se pensar na questão da fidelidade à marca, que significa 

dizer que por mais que haja muitas opções para escolha, o consumidor, conhecendo 

a qualidade que os produtos de determinada marca lhe oferecem, tendem a permanecer 

comprando o mesmo.  Assim, 

 

Ganhar a fidelidade do consumidor é o objetivo maior de qualquer 

produto. Enquanto o custo para conquistar novos clientes é elevado, ele  é   

relativamente   pequeno   para   manter   os   consumidores   já existentes,  
principalmente  se  eles  estão  satisfeitos  com  a  marca  e demonstram  

fidelidade. Essa fidelidade dos consumidores diminui a ação dos   

concorrentes,  que  se  sentem  desencorajados  a  investir recursos para 

atrair consumidores leais e satisfeitos (PINHO, 1996, p.47).  

 

 
Portanto, é considerado mais “lucrativo” tentar manter os clientes já existentes 

mostrando-lhes preocupação e comprometimento, do que arriscar dar maior atenção a 

novos clientes que compram por eventualidade. Com a intenção de manter os seus 

clientes e assim reafirmar a lealdade deles para com a marca, muitas empresas buscam 

uma maneira de investir em um relacionamento duradouro. Assim, para Vieira (2002, 

p.115) “o tempo constrói a tradição independentemente de nossa vontade. Ou seja, toda 
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marca é prisioneira da imagem que o tempo lhe dá”. 

Para conquistar seus consumidores e fazer com que estes sejam fiéis as marcas, é 

importante  analisar quais as qualidades dos produtos são percebidas e associadas à  

marca,  fator  considerado  importante  na  hora  de  decidir  a  compra,  segundo  Pinho 

(1996). A marca traz benefícios também para quem fabrica o produto, para quem vende 

e para quem consome o mesmo. Quando o fabricante  escolhe uma marca para seus 

produtos, está auxiliando a identificação dos mesmos diante de muitas opções, criando 

certa identidade, que torna um produto ou serviço único. Para quem vende os produtos é 

importante que estes possuam uma marca, pois facilita a venda pelo revendedor que 

tem garantia de estar disponibilizando algo de qualidade.  E por fim, o consumidor,  ao 

comprar um item de marca, tem a segurança de estar levando para casa um produto de 

qualidade.   

Estes valores  atribuídos pela  marca  ajudam  a  formar  sua  imagem  perante  o 

público. Imagem que é construída a partir de “informações veiculadas pelos meios de 

comunicação, experiências  no  uso  do  produto,  embalagem,  identidade  da  empresa, 

promoção de vendas, propaganda, publicidade, relações públicas” (PINHO, 1996, p.51). 

O consumidor forma uma opinião a respeito de determinado produto ou serviço após ter 

uma experiência com eles. O público é impactado por peças public itár ias que 

reforçam cada vez mais as marcas. Semprini (2006, p. 29) relembra que ouve uma época 

em que o público “cansado de uma simples comunicação que exaltava esta ou aquela 

vantagem do produto (…) parecia esperar da marca um discurso mais amplo, mais 

profundo, mais atraente, mais espetacular”, e hoje não é diferente, o consumidor 

continua com esta espectativa, a espera de algo que possa surpreendê-lo.   

Em relação à imagem das marcas, Randazzo (1996, p. 41) afirma que “ a imagem 

da marca é a destilação de vários fatores: publicidade, embalagem, experiências com o 

produto, logotipos, e assim por diante”, sendo assim diversos fatores ajudam a definir a 

imagem da marca na mente do consumidor.  Já Pinho (1996), afirma que por mais 

difícil que pareça, não é complicado saber qual a imagem que as pessoas têm a 

respeito de determinada marca, basta ouvi-las, e principalmente, o empresário, ouvir a 

si mesmo. Saber “quais os motivos que as levam a adquirir  produtos  de  determinada  

marca”,  ou  porque  “trabalham  em  determinada empresa”. Rápidas e simples 

respostas podem mostrar qual a percepção das pessoas em relação à marca, que tem 

certo poder de produzir sentido para as mesmas.  
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Além da imagem de marca, é importante também analisar a quem as pessoas 

estão fazendo associações destas marcas, isto é, o valor do nome da marca pode estar 

ligado “a  figuras  de   propaganda,  testemunho  de  personalidades  ou  mesmo  de 

características tangíveis, como a superioridade tecnológicas do fabricante, e intangíveis, 

a exemplo de segurança e prestígio, entre outros” (PINHO, 1996, p.48). Muitas vezes 

são essas associações que ajudam a diferenciar os produtos  e podem também, auxiliar 

na decisão de compra, pois mostram as qualidades ou os  benefícios  que estes podem 

trazer ao seu público e isto poderá ser utilizado como justificativa para a compra. 

Além destas associações feitas pelos consumidores que podem auxiliar na venda 

dos produtos, é importante compreender também que o cenário contemporâneo aponta 

um grande crescimento dos mercados. Com isso, os consumidores recebem a cada dia 

uma grande quantidade de informações através dos meios de  comunicação e buscam, 

cada vez mais, referências para suas vidas. Diante disso, o que resta para as marcas é 

se desenvolver e acompanhar essas transformações sociais. Sendo assim, “a tendência à 

multiplicação quantitativa e qualitativa da oferta só progrediu e continuará, 

provavelmente, no mesmo caminho” (SEMPRINI, 2006, p.41). Quer dizer que há uma 

grande oferta de tudo, a cada dia surgem produtos, formatos e versões novas e isto 

causa certa dificuldade aos consumidores na hora da  escolha, do reconhecimento e 

da  decisão de compra. 

Perante um cenário de grandes ofertas e variedades de produtos,  Semprini 

(2006), afirma que mesmo sendo abstratas e instáveis, as marcas precisam de 

interpretações simples e de fácil reconhecimento para atingirem seu público. Ou seja, 

para auxilia-los no momento da identificação e compra dos produtos. Randazzo (1996) 

traz que o consumidor escolhe dentre tantas as marcas com as quais consegue ter uma 

certa identificação, ou seja, aqueleas mais coerentes com sua personalidade e valores. O 

autor  afirma que: 

 

a identidade da marca cria uma presença mais forte na mente do consumidor e 

ajuda a diferenciar aquela marca das demais. Uma identidade de marca sedutora 
e apropriada humaniza e personifica o produto, o que por sua vez facilita a 

criação e um vínculo emocional do consumidor com a marca em questão 

(RANDAZZO, 1996, p.45). 

 

Deixando um pouco de lado a relação marca e consumidor e partindo neste 

momento para relação entre marca e publicidade, tem-se que esta relção é de extrema 
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importância, pois a prática publicitária é uma das responsáveis pela divulgação das 

marcas, ou seja, através de seus discursos, a publicidade apresenta os valores, 

princípios e ofertas da marca: “uma  marca  sem  comunicação   está  condenada  à  

inexpressividade  e  ao anonimato” (SEMPRINI, 2006, p.46). Através de suas 

embalagens,  dos catálogos,   dos jornais, dos  pontos de venda,  sites, internet, enfim a marca 

chega até a casa do seu público.  Ainda segundo o autor: 

 

estas formas de comunicação permitem variar  o discurso da marca e de dirigir-
se de modo diferente a públicos diversificados. Esta diversificação de modos e 

de suportes de comunicação permite também estabelecer uma relação mais forte 

e familiar entre a marca e seus consumidores.(SEMPRINI, 2006, p.45). 
 

   Mas essa relação entre marca e comunicação não é recente, pelo contrário, surgiu 

mais ou menos ao mesmo tempo em que  surgiu o consumo. Ainda conforme o autor,  

“as primeiras publicidades de marca vieram logo depois da criação destas mesmas 

marcas” (SEMPRINI, 2006, p.7). Desta maneira, “a publicidade continua sendo o 

instrumento mais poderoso que o mundo dos negócios tem para criar e manter 

marcas”(RANDAZZO, 1996, p. 51). 

  Em resumo, quem dá sentido à marca é a comunicação; a marca se expressa 

através da publicidade, que é, considerada uma prática discursiva que promove as 

manifestações da marca e ajuda a criar a reputação das mesmas. Antigamente, a marca 

utilizava-se apenas da publicidade e das embalagens dos produtos para se comunicar com 

o público pretendido, hoje, após algumas evoluções ela consegue utilizar-se de “ uma 

diversificação dos suportes, das técnicas, dos modos de contato, de relações com os 

consumidores” (SEMPRINI, 2006, p.33), desta maneira, após muitas evoluções, a marca 

utiliza-se de vários meios e maneiras para conseguir alcançar o público. 

 

2.2 O DISCURSO PERSUASIVO DA PUBLICIDADE 

 

 
 

Refletir sobre o discurso da publicidade implica entender o conceito que se tem 

de discurso. Nesta pesquisa entende-se como ‘discurso’ “ qualquer manifestação 

realizada através de sistemas de signos, como tal poderão ser considerados também 

‘discursos’ as formas de expressão como fotonovelas, ilustrações, jingles, spots, 

outdoors, filmes etc.” (MARTINS,  1997,  p.34).  Com   relação  ao  discurso 

publicitário, Carvalho (1998, p.11) afirma que o mesmo “não se limita ao mundo dos 
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sonhos. Ela concilia o princípio do prazer com o da realidade”, portanto, não transmite 

uma  mensagem irreal, ao contrário disso, procura estabelecer uma relação do mundo 

real com a sensação de prazer e bem estar que as pessoas poderão sentir ao utilizar o 

produto/serviço que está sendo divulgado através deste discurso. 

Para Carvalho (1998), a função da publicidade é tornar os 

produtos/serviços/marcas, conhecidos pelo público-alvo e ao mesmo tempo dar a 

eles uma distinção dos demais, para assim exaltar seu valor perante a sociedade. Para 

que se realize esta comunicação entre anunciante e público-alvo pode se utiliza de 

vários tipos de campanhas que serão definidas conforme as necessidades do cliente.   Um 

elemento de grande importância no discurso publicitário e que faz parte das campanhas,  

é o conceito criativo, aquele que “está na base de toda campanha publicitária de 

sucesso”(BURTENSHAW,2010, p.96). Conceito trata-se do que a peça que dizer,  já o  

conceito criativo trata-se da forma utilizadas para passar, transmitir o que a peça que 

dizer, e a dupla de criação ou seja, redator e diretor de arte, são os responsáveis pela 

criação dos conceitos criativos.  

Em se tratando dos tipos de campanhas que podem ser utilizados, uma delas é a 

campanha institucional que  Lupetti (2007) define como sendo uma campanha que: 

 

caracteriza-se por conceituar a empresa, fixar sua imagem e informar seu segmento 
de atuação, com a finalidade de estabelecer e reconhecer sua marca. É muito comum 

esse tipo de campanha ser realizado por empresas de grande porte, como IBM, Intel, 

Embratel, entre outras. (LUPETTI, 2007, p.101)  

 

Ainda segundo a autora, esse tipo de campanha pode ser classificado em 

campanha institucional empresarial e campanha institucional de serviço público. A 

primeira tem o objetivo de divulgar não apenas um ou outro produto/serviço de uma 

determinada empresa, mas a marca como um todo. Já a segunda campanha institucional tem 

como objetivo informar, orientar a população a respeito dos serviços que as ONGs e 

fundações do governo realizam. É interessante lembrar que esse tipo de campanha faz parte 

da comunicação institucional que para Lupetti (2007, p.17): 

 

tem por objetivo conquistar a confiança, a credibilidade e a simpatia dos públicos de 
interesse da organização. Além desse objetivos, estabelece um conceito público para 

a empresa, difundindo sua filosofia, sua missão, sua visão e seus valores, que serão 

reratados em suas políticas e praticas. 

 

Sendo assim, esse tipo de campanha serve para divulgar a marca, fazendo com que o 
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público a conheça e reconheça, sua a finalidade, portanto, não é a venda dos produtos em 

si. Para chegar a este fim, há que se elaborar estratégias de sedução e persuasão em 

termos discursivos, Gomes traz o seguinte conceito para o termo persuasão: 

 

Persuadir supõe convencer e, para tanto, é preciso motivar. Em publicidade 

se utiliza a informação que induz o público a adquirir o produto que satisfará 

suas necessidades fisiológicas ou psicológicas (...) informar e persuadir são 

os objetivos globais da comunicação publicitária (GOMES, 2003, p.35). 

 

A partir disso, Figueiredo (2005, p.53) afirma que “a publicidade raramente 

convence alguém de algo. Ela persuade alguém a algo”.  Dessa forma, o autor mostra que 

há uma pequena diferença entre persuadir e convencer. Para ele, persuadir não significa 

induzir a mudança de opinião em relação a algo e sim é concordar com o pensamento de 

uma pessoa e a partir daí fazer com que esta pessoa aproxime-se do seu 

produto/serviço/marca. 

Dessa maneira, a publicidade tem objetivo de transmitir uma informação de  

modo persuasivo através de seu discurso, neste caso “nas mensagens publicitárias, a 

informação é convertida em argumentos de persuasão” (GOMES, 2003,p. 35).  

 

  Como a intenção é fazer com que as pessoas se interessem  por algo a ponto 

de querer adquiri-lo, a publicidade pode utilizar uma linguagem autoritária, mas de 

maneira sutil, que conforme Carvalho (1998, p.10), “não deixa transparecer suas 

verdadeiras intenções, idéia e sentimentos”. Assim, pode utilizar-se da ordem para 

fazer o público agir; da sedução fazendo com que este público sinta prazer ao 

adquirir o produto/ serviço e da persuasão fazendo com que ele acredite no que está 

sendo transmitido. Todos estes elementos são trabalhados no discurso publicitário 

como estratégias para se chegar a um determinado fim. 

 Através do seu discurso, a publicidade discorre a respeito dos acontecimentos 

que ocorrem na  sociedade,  desta maneira ela “induz  a  uma  visão  dinâmica  do  social,  

privilegiando implicitamente as idéias mais atuais, os fatos em emergência, as inovações 

tecnológicas, as correntes de  última  hora”  (CARVALHO,  1998,  p.106).  Portanto, 

trata-se  de  um depoimento da sociedade de consumo e, assim, pode representar a 

cultura da mesma, utilizando a linguagem que a comunidade está acostumada a 

empregar, para que haja melhor entendimento. “O discurso publicitário é um discurso 

criativo que  vive num desafio  de  constante  inovação”  (PINTO,  1997,  p.11). Sendo  
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assim,  necessita-se  de bastante criatividade para falar a respeito de assuntos 

considerados corriqueiros e, ao mesmo tempo inovar para emocionar o público-alvo e 

sair do senso comum. 

Pode-se  dizer  que  o  discurso  publicitário  “bebe  de infinitas fontes desde  a 

filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, a lingüística, a semiótica, a arte e 

tem, ainda hoje, entre suas maiores poderosas armas, a palavra” (FIGUEIREDO, 2005, 

p.01). Para Pinto (1997), atualmente a publicidade é, quem sabe, uma das linguagens de 

sedução que mais causa efeito na sociedade. As pessoas, mesmo sem  querer, estão 

expostas a ela a todo instante.  

Desta forma é preciso se sobressair em relação às demais publicidades devido a 

este grande número de mensagens as quais o público está exposto todo o tempo.  Sendo 

assim 

 

vamos usar a razão, a emoção e o senso de oportunidade para falar ao 

consumidor aquilo que ele esta pronto para ouvir. Cochichar delícias ou 
apregoar vantagens, sempre sabendo que, ao redor, há milhares de outras 

mensagens querendo a atenção deste mesmo indivíduo (FIGUEIREDO, 2005, 

p.2) 

 

 

 Com isso, entende-se que é precso utilizar-se de táticas para transmitir ao público aquilo 

que ele quer ouvir em meio a tantas informações que este recebe diariamente. Além 

disso, o consumidor gosta de se sentir único, de sentir que a mensagem que esta ouvindo 

foi criada especialmente para ele. Pinto (1997, p.11), também defende  estas  afirmações  

quando  expõe  que  “as  boas soluções criativas deixam-nos com a agradável sensação 

de que aquele emissor oculto por detrás do anúncio pensou em nós e deu o seu melhor 

para nós”.  

O discurso publicitário consegue agregar valores aos produtos, serviços e 

marcas, diferent es do valor monetário que  estes já  possuem.  Desta  maneira,  são  

utilizadas estratégias com  a intenção de informar, persuadir, seduzir fazendo  com 

que o público identifique tais valores. No entanto, não é fácil destacar um 

produto/serviço/marca perante tantos concorrentes com as mesmas funções, sendo 

assim, é preciso ir além de simplismente comunicas, de informar as características e 

qualidades dos produtos. 

Conforme Pinto (1997, p.25), “a dimensão informativa da publicidade passa 

para segundo plano, cedendo lugar ao apelo direto à emotividade do consumidor”. Ou 
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seja, é necessário, emocionar o público, alcançar o nível de seu subconsciente. Assim, 

quando  se  consegue  emocionar  o  consumidor,  fazendo  com  que  ele  haja 

espontaneamente,  não  é  necessário  citar  características  dos  produtos/serviços  e/ou 

marcas para mostrar que este é melhor do que o concorrente.  É mais eficaz “ambientá-

lo e “personalizá-lo”, associando-o a conceitos, estilos de vida, sentimentos, estados de 

espírito reconhecíveis pelo público-alvo” (PINTO, 1997, p.25). 

Essa mudança de caráter informativo para caráter persuasivo na mensagem 

publicitária se deu no momento em que se percebem que não basta apenas informar o 

público, mas agora é necessário impressioná-lo, fazer com que ele escolha uma entre 

várias opções, assim: 

 

com a fábrica suplantando a indústria doméstica; a produção superando a 
demanda, e o consumidor tendo que escolher entre as numerosas fontes de 

abastecimento, o comerciante entendeu que não bastava informar ao público, 

tinha que persuadi-lo a comprar. (GOMES, 2003, p.82) 

 

 

   Desta maneira, ainda é possível e importante transmitir as características de 

determinado produto/serviço e/ou marca, isso acontece frequentemente através do uso da  

informação ainda em seu discurso publicitário. Mas quando utiliza-se a informação 

publicitária de maneira persuasiva ocorre o uso das palavras sedutoras, empregadas  com o 

intuito de envolver emocionalmente o público, aproximá-lo mais do seu 

produto/serviço/marca, envolvê-lo em uma rede de emoções, sentimentos e assim 

influenciá-lo, motivá-lo  a comprar. Além de palavras sedutoras, Gomes afirma que  há 

também uma apropriação de: 

 

elementos persuasivos não só do domínio da comunicação, mas buscando 
novidades nas artes, na psicologia, na semiótica, etc, tais como cores, 

fotografias, luzes, sons, cenários, ação, enfim, um campo em aberto que avança 

conforme avançam as tecnologias e os novos conhecimentos teóricos destas 

áreas (GOMES, 2003, p.83). 

 

Mas é evidente que as imagens, fotografias, as cores, as luzes não substituem a 

importância, o valor e a função da palavra, mas elas auxiliam e muito na transmissão da 

mensagem de maneira persuasiva, Figueiredo (2005, p.1) afirma que:  

 

ilude-se quem acredita que a velocidade dos nossos dias desbotou a importância 
da palavra, dando preponderância à imagem, rápida, intensa e onipresente. A 

imagem gera o impacto, mas o poder de persuasão está na palavra (...) 
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Ou seja, a presença das imagens auxiliam na transmissão das mensagens, elas 

ajudam na significação, mas mesmo com a presença das fotografias e imagens a palavra 

continua sendo muito empregada pois é ela que consegue persuadir o público com mais 

intensidade.  

Utilizando assim a persuasão, segundo Gomes (2003) o publicitário tem o 

objetivo de tentar mudar o comportamento de quem recebe determinada mensagem. 

Carvalho (2000) discorre da mesma opinião afirmando que “a função persuasiva na 

linguagem publicitária consiste em tentar mudar a atitude do receptor” 

(CARVALHO,2000, p.19), fazendo assim com que ele aja conforme sua vontade. Já 

Figueiredo (2005, p.54) nos traz que “a persuasão se dá quando localizamos 

primeiramente os valores do consumidor e depois os associamos às características do 

produto que estamos anunciando”. Com isso, entende-se que para alguns autores quando 

o publicitário tenta persuadir alguém significa que ele quer, por detrás de sua mensagem, 

fazer com que aquela pessoa mude sua atitude, queira adquirir o produto ou serviço 

oferecido por ele e Figueiredo afirma que primeiramente é preciso conhecer o 

consumidor a ponto de saber seus valores e a partir daí associá-los aos do produto ou 

serviço.  

Quando se cria uma mensagem é preciso que esta seja  adequada para ao 

público-alvo do  produto/ serviço, só assim consegue-se chegar aos objetivos desejados 

pelo emissor, ainda conforme Gomes (2003, p.36) 

 
Para obter seus objetivos, a persuasão recolhe e instrumentaliza um conjunto de 
técnicas, regras e procedimentos de origens diferentes, em especial 

psicológicos, psicossociais, sociológicos, linguísticos e semânticos, que vêm 

sendo experimentados com maior ou menor sucesso na criação de mensagens e 

no planejamento de campanhas persuasivas (...) 

 

Em resumo, a comunicação persuasiva é aquela que informa ao mesmo tempo 

em que age na conduta do público-alvo. Hernandes (2005, p.238) afirma que “a 

publicidade tem como coerção maior a necessidade de despertar a atenção do 

consumidor. O consumidor se porta e é visto como alguém que precisa de doses cada 

vez mais crescentes de elementos-surpresa”, por isso a preocupação em inovar, tentar 

prender a atenção do público utilizando estratégias diferenciadas. 

Mas é necessário haver uma certa preocupação em relação à resistência do 

receptor no momento do recebimento da mensagem, devido ao grande número de 
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informações e publicidades que o público está exposto durante o dia pode acontecer do 

receptor não aceitar, não se interessar pela mensagem que esta sedo transmitida a ele 

naquele momento. Portanto, é necessário que a mensagem seja construída a partir de 

elementos persuasivos, elementos que possam atrair a atenção do público e fazer com 

que ele aceite, acredite naquela informação. As palavras, aqui, passam a ser usadas não 

simplesmente com a intenção de informar, mas com o propósito de influenciar conforme 

Carvalho (2000, p.18) “deixa de ser meramente informativa, e é escolhida em função de 

sua força persuasiva, clara ou dissimulada”.  

É preciso mostrar ao público que determinado produto/serviço/marca não é 

apenas mais um entre vários, é necessário também mostrar sua importância perante os 

outros, sendo assim Carvalho (2000, p.12) diz que “o que cabe à mensagem publicitária, 

na verdade, é tornar familiar o produto que está vendendo, ou seja, aumentar sua 

banalidade, e ao mesmo tempo valorizá-lo com certa dose de “diferenciação”, a fim de 

destacá-lo da vala comum.” Para  que isso aconteça é preciso envolver o receptor, atrair 

sua atenção e fazer com que ele se comova com a mensagem transmitida utilizando 

assim a linguagem da sedução. Juntas a sedução e a persuasão conseguem suprir 

palavras objetivas que tem como finalidade apenas informar e conseguem fazer com que 

as pessoas sintam que ao adquirirem determinado produto/serviço/marca encontrarão a 

felicidade ou viverão momentos mais felizes. 

Para alcançar o público pretendido e emocioná-lo fazendo assim com que ele aceite 

a mensagem transmitida, o discurso publicitário se insere em diferentes meios de 

comunicação, sendo assim, dependendo do meio ut ilizado para anunciar a 

publicidade atua na construção de diferentes sentidos, ou seja, consegue atribuir 

ideias, valores e até mitos, segundo Carvalho (1998). Tratando-se de mitos impostos 

pela publicidade, Randazzo (1996, p. 27) afirma que:  

 

A publicidade é o meio que nos permite ter acesso à mente do consumidor, 

criar um inventário perceptual de imagens, símbolos e sensações que passam a 

definir a entidade perceptual que chamamos de marca. Dentro desse espaço 

perceptual da marca podemos criar sedutores mundos e personagens miticos 

que, graças à publicidade, ficam associados a nosso produto e que finalmente   

passam a definir nossa marca. 
 

 

  Sendo assim, ainda conforme o autor, a publicidade tem grande parcela de 

responsabilidade na criação e também na divulgação da mitologia da marca. De que 
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maneira? Criando uma história, uma narrativa com peronagens, ambientes, situações não 

reais, muitas vezes, para assim atrair a atenção do consumidor fazendo com que ele 

conheça, portanto, as qualidades e os benefícios que determinados produtos ou serviços 

daquela marca oferecem. No momento em que se consegue adentrar na mente do 

publico-alvo consegue-se também criar mundos perfeitos. E tudo aquilo que é percebido 

pelo consumidor, ou seja, as percepções que a publicidade cria pode “não ter 

absolutamnete nada a ver com a realidade compotamental. A publicidade cria sua 

própria relidade. Na publicidade, o que é percebido na mente do consumidor é a 

realidade mais importante” (RANDAZZO, 1996, p.37).  

Retornando aos meios de comunicação em que a publicidade se insere para 

transmitir suas mensagens,  o meio televisivo é um deles. Neste meio, podemos dizer, 

portanto, que se constrói um discurso publicitário de  natureza audiovisual, pois “o 

tipo de linguagem utilizada nos comerciais é uma forma de atrair o leitor e facilitar o 

conhecimento da mensagem que se transmite” (MARTINS, 1997, p.34). Não basta 

simplesmente informar, apresentar o produto e tentar convencer o consumidor, pelo 

contrário, co mo  dito anteriormente é preciso atraí-lo e utilizar uma linguagem que o 

ajude a compreender e aderir à mensagem dita.  

Para isso, no que  se  referem  às  estratégias  persuasivas  na  criação  de  um 

audiovisual,  é preciso trabalhar com uma abordagem diferenciada e inovadora e m r elação 

aos elementos  da  linguagem  audiovisual, ou seja, utilizar tais elementos de maneira 

diferente, como ninguém jamais pensou, contando  com  especificidades  das  imagens, 

trilhas,  planos,  movimentos  de  câmera,  cortes,  ou  seja,  modos  de  manipulação  da 

linguagem audiovisual de modo que se crie um discurso persuasivo e sedutor.  

O discurso publicitário audiovisual ou um texto publicitário também pode ser 

analisado a partir de dois planos: plano de conteúdo e o plano de expressão. Conforme 

Hernandes (2005), o primeiro plano mostra o que realmente se quer transmitir com 

determinada história, qual o conteúdo da mensagem, já o segundo plano, o plano de 

expressão, analisa todos os elementos audiovisuais utilizados para expressar tal história, 

ou seja, elementos como imagem, montagem destas imagens, som, entre outros. Já 

conforme Martins (1997) os planos de conteúdo e de expressão são definidos da 

seguinte maneira: “como o texto é um espaço fechado, ele é constituído por dois planos: 

o conteúdo ou plano da comunicação que é o que diz; e a forma ou plano de enunciado, 

que é perceptível, o significante, a expressão escrita”.(MARTINS, 1997,p.38), sendo 
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assim, o plano de conteúdo pode também ser classificado como ‘plano de significação’ e 

traz a ideia central,; já o plano de expressão trata-se da forma do texto, a parte 

percebível  pelo receptor.  

 
 

2.3  A LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 
 

Para Covaleski (2009), a publicidade está em constante evolução com relação 

a sua forma, conteúdo e tecnologias utilizadas. Pode-se dizer que a publicidade se refere 

a um tipo de discurso cuja linguagem busca em diferentes áreas elementos que a 

auxiliem na associação de significados, valores e sentidos em uma determinada 

mensagem. 

No que diz respeito à linguagem audiovisual publicitária, empregada nos meios 

televisivos, essa  se refere, de acordo com Gerbase (2003, p.25), aos “termos técnicos 

usados  pelos  que  trabalham  em  cinema  e  TV,  de  forma  que  possam  obter  uma 

uniformidade de comunicação”. Esta linguagem surgiu no final do século XIX, com 

o cinema, quando os filmes até então eram conhecidos como filmes “mudos”. À 

medida que a tecnologia evoluiu, constatou-se também uma  evolução da própria 

linguagem audiovisual, a qual, hoje, caracteriza-se pela reprodução de imagens em 

movimento e sons  e  que  possui  “uma  capacidade  única  de  atrair  e  monopolizar  

a  atenção  do consumidor” (FIGUEIREDO, 2005, p.117). 

Com uma linguagem  audiovisual  própria,  a  TV  constitui  um  aparelho  com 

“caráter antropofágico de realizar a síntese das demais linguagens”, ou seja, ela 

consegue fazer a fusão de várias  linguagens ao mesmo tempo. Segundo Bigal (1999, 

p.36), na televisão “todos os eventos culturais parecem sair de todos os lugares para se 

encontrar em um porto único, desafiando um discurso passivo e controlado”. Mas, 

ainda assim, a publicidade possui alguns desafios, como o de prender a atenção do 

telespectador, mantê-lo atento ao comercial e mais que isso, fazer com que ele se 

identifique com a mensagem que está sendo transmitida. 

Neste meio de comunicação em que são utilizados imagem e o som juntos, cada 

um destes elementos possui grande importância na hora de transmitir uma mensagem. A 

imagem que, conforme Gomes (2003, p.184), nada mais é do que a “representação 

gráfica, plástica, fotográfica ou virtual de pessoa ou objeto” ,  possui inúmeras funções, 

uma delas é chamar e prender a atenção do receptor utilizando-se assim de códigos 
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como:  

códigos cromáticos e tipográficos (o impacto se produz pela manipulação de 

cores e da ordenação gráfica do texto); código fotográfico (baseado em técnicas 

seletivas ou enfáticas de planos) e código morfológico (que conduz a uma 

‘geografia’ da imagem publicitária, ordenada em polos e sequencias de leituras) 

(GOMES, 2003, p.184) 

 

 Outra função da imagem é mostrar-se como uma informação que tem o poder de  

intimidar o público, esta função aparece também na linguagem verbal quando utiliza 

palavras em tom de ordem, neste caso o poder de intimidar é percebido de acordo com 

exposição dos personagens, ou seja, a maneira como eles se apresentam diante da câmera, 

através do seu olhar, das sua atitudes, etc. A imagem também tem a função, segundo 

Gomes (2003),  de construir uma ‘informação predicativa, isso depende da real intenção 

do produto/serviço/marca, se a intenção do comercial é qualificar o produto, apresentá-lo a 

sociedade ou simplesmente manifestar sua existência.  

  A figura/imagem  também pode oferecer um pretexto para narração ou seja, além 

das imagens também há espaço no comercial para uma história. E por fim a última função 

de uma imagem, conforme Gomes (2003)  é de conceder sentido ao produto, isso 

significa, que o produto passa a ter um sentido real, verdadeiro e não somente uma papel, 

uma função. 

  Partindo neste instante para a função da imagem e do som em conjunto, tem-se 

que: 

 

a utilização conjunta da imagem móvel e do som, para construir uma mensagem 

publicitária, integra diversos sistemas de comunicação que, mesmo sendo 

complementares para efeitos de significação global da mensagem, são 

essencialmente independentes pela diferença substancial específica com que se 

elabora cada um deles (GOMES, 2003, p.187). 

 

 A partir daí, podem-se verificar três elementos distintos com funções especificas: o 

discurso verbal, o som e a imagem. O primeiro deles pode aparecer on e off, on quando 

apresenta-se como voz dos personagens e off como voz de locução, é de caráter denotativo 

pois tem como função amparar a imagem. O segundo elemento é o som, para Gomes 

(2003,p. 188) “contribui para criar uma situação psicológica apta para o objetivo principal 

de recepção e interpretação da mensagem” e finalmente o elemento da imagem que pode 

aparecer com os demais elementos ou também isoladamente sendo assim o elemento 

principal do comercial. A publicidade tem uma característica clara em seus textos, eles  “são 

sincréticos, ou seja, unem várias linguagens (ou diferentes formas de expressão como verbais, 
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musicais, gestuais, etc.) para produzir um único ‘todo de sentido’” (HERNANDES, 2005, 

p.227/228).  

   A forma de trabalhar com os vários elementos da linguagem deve ser instigante 

e persuasiva. Figueiredo (2005) apresenta algumas estratégias que podem ser utilizadas 

para se chegar a este fim: uso da imagem de celebridades, apresentando ou 

testemunhando a respeito da marca; criação de histórias surpreendentes que façam o 

telespectador permanecer atento ao desenrolar dos fatos; uso  de símbolos e imagens 

culturais; referências a filmes, músicas, personagens clássicos da cultura  pop,  entre 

outras. Já que a finalidade da comunicação publicitária é “exercer influência sobre o 

consumidor para que ele realize a compra do produto anunciado” (GOMES, 2003, p.107). 

  Conforme Covaleski (2009, p.79), “boa parte dos comerciais de tevê, aqueles 

produzidos  com  recursos  tecnológicos  e  de  linguagem  adaptada  do  cinema,  os 

chamados filmes publicitários, tornam-se, em muitos casos, mais atraentes que a própria 

programação” devido à preocupação em utilizar os elementos da linguagem audiovisual 

de maneira criativa e diferenciada. A criação de uma estética diferenciada se dá, por 

exemplo, através do uso de alguns recursos,  como a “criação de um mosaico de 

imagens, um estética mais estilo MTV (estilo de videoclipe) , já que lembra muito o 

visual do videoclipe. Esse modo de construir filmes publicitários é sempre  rico em 

imagens  saturadas,  closes e,  freqüentemente, embalados por trilhas sonoras fortes e 

pungentes” (FIGUEIREDO, 2005, p.121). São os diferentes usos dos elementos da 

linguagem audiovisual que possibilitam  abordagens criativas do discurso publicitário 

televisivo. Dentro deste conjunto de elementos têm-se, basicamente:  o  enquadramento  

(ângulos  de  câmera  e  planos);  a  direção  de  arte (iluminação, cenário, figurino, 

cor) e  o som (trilha sonora, diálogos e ruídos). 

 

2.3.1 Enquadramento 

 

O termo enquadramento deriva da palavra quadro. Conforme Aumont (1995, 

p.19) “um quadro, análogo, em sua função, aos quadros de pintura (dos quais vem seu 

nome) e que se define  como o limite da imagem”, isso significa que quando uma 

imagem está enquadrada, a pessoa  enxerga  apenas aquilo que está delimitado naquele 

quadro, a cena que esta sendo mostrando esta no campo da lente da câmera. Mas tudo 

que estiver além deste campo situa-se no fora-de-campo, mas são imaginados pelo 
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espectador, pois a impressão de realidade que o cinema provoca é responsável por tal 

fato. Como os enquadramentos referem-se à posição da câmera, podemos dizer que 

os ângulos enquadrados pela mesma são: 

1. Câmera sobre o ombro (over shoulder): a câmera localiza-se atrás e em cima  do 

ombro de um personagem, mostrando tudo que está à frente dele; 

2. Plongée: a  câmera  fica  no  alto  mostrando  a  cena  de  cima  para  baixo, 

provocando a sensação de diminuição e esmagamento; 

3. Contraplongée: câmera fica embaixo mostrando a cena de baixo para cima, 

provocando a sensação de superioridade e enaltecimento; 

4. Câmera subjetiva: câmera assume a visão do personagem. 

5. Câmera objetiva: câmera assume a visão de quem esta assistindo a cena,  ou seja,  

do ponto de vista de um público imaginário 

Seguindo a linha de raciocínio do autor, dependendo do local onde a câmera se 

encontra ou o movimento que ela faz, o telespectador pode sentir algumas sensações 

como, por exemplo, quando o personagem se afasta da câmera,  a sensação provocada 

é de solidão, ou quando o personagem se  aproxima rapidamente da lente da câmera, 

a sensação que se tem é de ameaça, enquanto a sensação de liberdade é ocasionada 

quando a câmera enquadra o céu. Ou seja, os diferentes enquadramentos provocam 

diferentes sentidos no discurso publicitário audiovisual. 

2.3.2 Planos  

 

  Com relação  ao  plano,  pode-se  dizer  que  se  trata  da  unidade  mínima  da 

linguagem audiovisual, pois representa o fragmento da “imagem entre dois cortes, ou 

seja, o tempo de duração entre o ligar e desligar a câmera a cada vez” (RODRIGUES, 

2007, p.26). O plano
  

diz respeito ao tamanho dos objetos filmados com relação à 

distância da câmera e, por isso é que existe uma classificação tipológica dos mesmos 

em: grande  plano geral, plano geral, plano geral aberto, plano geral fechado, plano 

americano, plano médio, plano conjunto (aberto e fechado), primeiro plano (ou plano 

próximo), close, superclose, plano  detalhe  e o plano sequência. Conforme Rodrigues 

(2006), cada plano tem um objetivo, sendo assim:  
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a) o grande plano geral: trata-se de um plano aberto, ou seja, mostra uma imagem geral 

do local  onde a cena se passa, uma imagem rica em informação,  por exemplo, uma 

cidade; 

b) o plano geral: também se trata de um plano aberto, porém apresenta menos 

informação do que o grande plano geral. No caso do plano geral aberto, mostra- se todo 

o ambiente onde a ação acontece, enquanto que o plano geral fechado se preocupa em 

mostrar a ação em um determinado espaço; 

c) o plano americano: mostra o personagem apenas do joelho para cima; 

d) o plano médio:  utilizado  para  mostrar  gestos  realizados  pelas  mãos  dos 

personagens, pois o mostra apenas da cintura para cima; 

e) o  plano conjunto: o plano conjunto fechado apresenta dois atores com a mesma 

carga dramática e o plano conjunto aberto mostra um grupo de três ou mais 

personagens com a mesma carga dramática também. 

f) o plano próximo ou primeiro plano: o personagem é enquadrado dos ombros para 

cima, o que permite mostrar suas feições; 

g) o close ou primeiríssimo plano: enquadra todo o rosto do personagem; 

h) superclose: apresenta imagem compreendida entre o queixo e o limite da cabeça. 

 i) plano detalhe:  como o próprio nome apresenta, mostra pequenos detalhes do corpo 

do personagem e também de objetos; 

j) plano seqüência: é aquele que mostra a cena por inteiro, para se ter este plano a 

câmera se desloca continuamente por todo o ambiente em que a cena acontece. 
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Figura 1: Grande plano geral
 1
                                           Figura 2: Plano geral

2
 

   

 

 

 

Figura 3: Plano americano3                                                  Figura 4: Plano médio4 

                                                             

1 Figura 1: Disponível em:  <http://uniclasse.wordpress.com/2010/11/03/aprofundando-na-aula-do-abel/>. 

Acesso em : 10 abr. 2012. 

2 Figura 2: Disponível em:  <http://photoblogdarute.blogspot.com.br/2009/05/plano-geral-depois.html>. 

Acesso em: 10 abr. 2012. 

3  Figura 3: Disponível em: <http://meiobit.com/77708/planos-de-tomada-plano-americano/>.   Acesso em : 

10 abr.2012. 

4 Figura 4: Disponível em:  <http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/rua-25-de-marco-faz-aniversario-nesta-

quinta-feira-20100324.html>. Acesso em:  10 abr. de 2012. 

http://uniclasse.wordpress.com/2010/11/03/aprofundando-na-aula-do-abel/
http://photoblogdarute.blogspot.com.br/2009/05/plano-geral-depois.html
http://meiobit.com/77708/planos-de-tomada-plano-americano/
http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/rua-25-de-marco-faz-aniversario-nesta-quinta-feira-20100324.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/fotos/rua-25-de-marco-faz-aniversario-nesta-quinta-feira-20100324.html
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Figura 5: Plano conjunto fechado5                                      Figura 6: Plano conjunto aberto6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Plano próximo ou primeiro plano7                     Figura 8: Close ou primeiríssimo plano8 

                                                             

5 Figura 5: Disponível em:  < http://fotografiaclaudio.blogspot.com.br/2010/06/plano-conjunto.html>. 

Acesso em: 10 abr. 2012. 

6 Figura 6: Disponível em : < http://fotografiaclaudio.blogspot.com.br/2010/06/plano-conjunto.>. Acesso 

em: 10 abr.2012. 

7 Figura 7: Disponível em: <http://danielasantoscga119.wordpress.com/modulo-7-elementos-de-analise-

audiovisual/>. Acesso em: 10 abr.2012. 

http://fotografiaclaudio.blogspot.com.br/2010/06/plano-conjunto.html
http://fotografiaclaudio.blogspot.com.br/2010/06/plano-conjunto.
http://danielasantoscga119.wordpress.com/modulo-7-elementos-de-analise-audiovisual/
http://danielasantoscga119.wordpress.com/modulo-7-elementos-de-analise-audiovisual/
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Figura 9: Superclose9                                Figura 10: Plano detalhe10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Plano sequência11 

                                                                                                                                                                                       

8 Figura 8: Disponível em: < http://tudibao.com.br/2010/07/planos-de-enquadramento-parte-2.html>. Acesso 

em: 10 abr.2012. 

9 Figura 9: Disponível em: <http://roberto-musikal.blogspot.com.br/2008_03_01_archive.html>. Acesso em: 

10 abr.2012. 

10 Figura 10: Disponível em < http://roberto-musikal.blogspot.com.br/2008_03_01_archive.html>. Acesso 

em: 10 abr. 2012. 

11 Figura 11: Disponível em < http://www.rocknbeats.com.br/2010/03/16/rocknclipes-plano-sequencia-e-

coincidencia/>. Acesso em: 10 abr. 2012. 

http://tudibao.com.br/2010/07/planos-de-enquadramento-parte-2.html
http://roberto-musikal.blogspot.com.br/2008_03_01_archive.html
http://roberto-musikal.blogspot.com.br/2008_03_01_archive.html
http://www.rocknbeats.com.br/2010/03/16/rocknclipes-plano-sequencia-e-coincidencia/
http://www.rocknbeats.com.br/2010/03/16/rocknclipes-plano-sequencia-e-coincidencia/
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2.3.3 Direção de arte: iluminação, cenário, figurino e cor 

 

Quando se fala em direção de arte, Basei (2009, p.2) afirma que “a direção de 

arte emoldura a cena, tanto movimento de atores, como ambientes e enquadramentos da 

câmera”, ela é a responsável  por colocar cada item em seu lugar, organizar todos os 

elementos que constituem a cena. Ainda, segundo a autora, a direção de arte não é 

vista simplesmente como responsável pela decoração do  ambiente que será gravado 

pela câmera sua função vai além disso. Sendo assim, além de decorar ela ajuda a 

propagar a ideia que se quer transmitir. Uma das funções da direção de arte em um 

filme, conforme Jacob (2006, p. 59), é ser “capaz de criar plasticamente a 

representação estética do filme, incorporando os diversos quesitos que são 

relacionados a essa estética, como cenário, figurino,  personagens, caracterização de 

personagens e efeitos especiais, se necessário”. 

O elemento denominado iluminação, assim como todos os demais elementos, 

possui um papel fundamental em um filme. Através da iluminação pode-se, conforme 

Stock (2011) “despertar no público as mais diversas sensações, as quais complementam 

ou reforçam a atmosfera da abordagem  narrativa”. Ou seja, é um elemento capaz de 

mexer com as impressões do telespectador, ela pode transmitir sensação de medo, de 

terror, de suspense, de leveza, de paz. 

  Conforme Bonasio (2002, p.337) “a finalidade básica da iluminação é manipular e 

articular a percepção do nosso ambiente. A luz nos ajuda a sentir de forma específica”, de 

certa forma mexe com as emoções do telespectador. Ainda conforme o autor “algumas 

iluminações nos fazem sentir felizes, tristes, inconfortáveis e até assustados. A iluminação 

pode passar ao telespectador o clima emocional da cena”. (BONASIO, 2002, p.337). 

Assim como o som, a luz também é considerada um componente criativo na televisão e 

consegue entusiasmar nossos sentimentos. Sendo assim: 

 

Uma boa iluminação é uma mistura de ciência e arte, que requer domínio das 

técnicas de criatividade. A forma como uma pessoa ou objeto é iluminado 

contribui em grande parte para o resultado final de como a imagem vai aparecer 

no vídeo.(BONASIO, 2002, p.337). 

 

Tratando-se do cenário, que é um elemento da direção de arte também, segundo 

Basei (2009), ao contrário do teatro, no cinema, o cenário tem uma importância 

muito grande, pois sua função é amparar à narrativa, indica a personalidades dos 
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personagens e também contribui com a atmosfera da trama. Mas antes mesmo de se 

construir um cenário é preciso pensar em alguns elementos como: “nos atores, nos 

personagens, em como  irão  se  movimentar  dentro  daquele  ambiente,  em  como  

vivem  ou  transitam naquele lugar, pois as pessoas também fazem parte deste cenário” 

(BASEI, 2009, p.5). Em  outras palavras, não basta construir cenários sem antes 

conhecer a história, quem participa dela, quais as ações destas pessoas, pois todos 

elementos são e devem ser trabalhos com unidade. 

Já o  figurino,  elemento  que  também  faz  parte  da  direção  de  arte,  mostra  a 

originalidade do personagem, transmite muitas informações, assim como o cenário. Ele 

precisa se adequar a história,  com o momento em que os fatos acontecem. “Não é 

possível dissociar figurino de moda, afinal para compor o figurino de um filme, é 

preciso analisar qual era a moda da época em que a história se passa” (BASEI,2009, 

p.6). Este elemento auxilia grandemente na hora de contar uma narrativa. 

Quando se pensa em cenário e figurino, é preciso refletir também a respeito das 

cores que os compõem. A cor auxilia da dramatização do filme. Conforme Lobrutto 

(2002) citado por Basei (2009), este elemento possui várias funções, além de deixar as 

imagens o mais próximo da realidade, ela também informa lugar, tempo, auxilia na 

definição dos personagens, transmite emoção, humor e sensibilidade à  cena. 

 

2.3.4 Som 

 

  E, por último, mas não menos importante, o elemento sonoro surge como um forte 

componente da linguagem que se define por “audio-visual. Temos a seguinte 

definição para o elemento som, conforme Braga (1970, p.32) “som – é o resultado 

da vibração de corpos elásticos e por meio dos quais experimentamos a sensação sonora” 

Por se tratar do meio televisivo, que nada mais é do que uma mídia audiovisual, o som 

aparece em  diversas formas como diálogos, músicas e também efeitos sonoros e assim é 

parte elementar e complementar da televisão (BONASIO, 2002). O som pode aparecer 

também sob a forma de ruídos e trilha sonora. A ênfase nesta pesquisa recai sobre o 

uso da trilha sonora, entendendo a mesma como uma estratégia persuasiva nos filmes 

publicitários.  

É importante lembrar que “o papel do som na narração visual não é, de modo 
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nenhum, o   de   um  acompanhamento  redundante”  (RODRÍGUEZ,  2006,  p.  276). 

Portanto, ele não é utilizado para dar  ênfase as in fo r mações , ao contrário disso, 

serve para fornecer informações a mais do que aquelas que estão sendo transmitidas 

pela imagem. Para Bonasio (2002, p. 163) “frequentemente, o som é que dá a 

informação mais precisa do que a imagem”, sendo assim, trata-se de um elemento 

importantíssimo em um audiovisual. Já Berchmana (2006, p.25) afirma que em um filme, 

este elemento pode desempenhar várias funções como: “descrever o período histórico 

em que se passa o filme ou sugerir a localização geográfica da história”;  também  

pode  marcar  os movimentos dos personagens através de uma técnica chamada 

mickemousing, ou ainda destacar cenas de um filme de ação, por exemplo, como 

brigas, guerras, perseguições. 

  Outra característica marcante deste elemento é seu poder de descrever os 

sentimentos dos personagens. Sendo assim, a música consegue transmitir informações, 

sensações que a imagem sozinha não conseguiria.  

 

2.3.4.1 Trilha sonora como estratégia publicitária 

 

  Uma das estratégias utilizadas para persuadir o público-alvo em um comercial 

audiovisual é sua trilha sonora. “Trilha sonora vem do original inglês soundtrack que, na 

verdade, tecnicamente representa todo o conjunto sonoro de um filme, incluíndo além da 

música, os efeitos sonoros e os diálogos” (BERCHMANS, 2006, p.19). Para Filho 

(2001) afirma que a música tem um grande papel em um comercial, pois “sem ela, 

qualquer produto sofre enorme perda. Grande parte da emoção está embutida no som e 

na música (...) (FILHO, 2001, p.323). Além disso, a trilha sonora é um elemento da 

narrativa, pois faz parte da organização da mesma (CARVALHO, 2007).  

  Esse elemento chamado música tem uma importância muito grande perante a 

sociedade desde muito tempo, pois, segundo Schurmann (1990, p.13) “desde que o 

homem organizara a sua existência a nível social, fizera-se necessária alguma 

comunicação entre os membros da sociedade”. Sendo assim, a música, desde muito 

tempo, era considerada como um meio de comunicação. Braga (1970, p.38)  informa que 

a música não aparecia solitária, isolada, “originariamente,  é mimodrama cantado, é 

dança com gritos e ruídos de entrechoques de armas, ou simplesmente de paus, e daí os 
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instrumentos de percussão”. Para este autor a música é considerada uma arte e reune 

alguns elementos para criar sentido. Isso é comprovado no trecho abaixo: 

 

a música é uma das Artes: a que combina os sons de maneira especial. Além do 

Ritmo, seu elemento físico básico é o som que pode ser produzido por 

instrumentos naturais, como o ógão vocal humano (a voz), ou construidos pelo 

homem, como a flauta ou o violão. Mas, para ser Arte, precisa ser produção 
artística de sons  musicais. (BRAGA 1970, p.29)   

 

  A música vista como arte, pode apresentar-se de dois sentidos: 1) o sentido restrito 

e 2) o sentido amplo. O primeiro deles diz respeito a técnica de uso do som, a meneira 

como o som é usado para se atingir os  objetivos, já o segundo sentido diz respeito a forma 

como o som se expressa. (BRAGA, 1970). 

  A música consegue muitas vezes, em um filme, descrever aquilo que as imagens 

sozinhas não conseguem, conforme Berchmans (2006, p.24) “é muito comum produtores 

e diretores colocarem um excesso de responsabilidade artística na criação musical, numa 

tentativa desesperada de resolver algum problema que o filme traz ou ainda tentar contar 

uma história que o filme não conseguiu”.   

  Tanto no cinema quanto na televisão, a trilha precisa ter sincronismo com a 

imagem visual apresentada. Para Rodríguez (2006), as possibilidades de expressão de um 

audiovisual aumentaram a partir do momento em que se pode trabalhar sem limites com  

som  e  imagem.  Ou seja, a união desses dois elementos possibilita a transmissão da 

ideia do comercial com maior ênfase do que se estes estivessem separados. Em uma 

peça publicitária, “o som e a imagem podem estar relacionados a partir de diferentes 

processos criativos. De modo geral, a forma mais comum é o material sonoro ser 

construído a partir da imagem, na pós-produção, agrupando todos os elementos – voz, 

efeitos e música(…)” (LEME APUD CECIM, 2011, p.23). 

  Sendo assim, para conseguir  chamar e prender a atenção do telespectador é 

necessário inovar, utilizar elementos da linguagem de maneira que saia  do senso comum,   

“quando não acontece coisa alguma num comercial, não acontece nada, não grava, não dá 

recall, não vende, é preciso que exista algo de novo, diferente, interessante, intrigante, que 

leve o telespectador a prestar atenção” (PETIT, 2003, p.111), dessa forma consegue-se 

prender a atenção do telespectador e o uso de uma bela trilha sonora contribui bastante 

para isso. 

A música no cinema e na TV consegue envo lver o público, de alguma forma 
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ela faz com que o espectador tenha sensações e reações, sendo assim consegue 

“emocionar, arrancar lágrimas, causar tensão, desconforto, incomodar, narrar um 

acontecimento, uma morte, uma perseguição, uma piada, um diálogo, um alívio” 

(BERCHMANS, 2006, p. 20). Ou seja, tem forte apelo emocional e sedutor, nos 

comerciais de TV não é diferente, a trilha utiliza-se do mesmo poder de “tocar”, 

emocionar o telespectador. Braga apresenta o mesmo pensamento quando afirma que 

(1970, p. 47): 

 

Cada elemento, cada setor da estrutura da música, as formas musicais, etc., tudo 

isso age como estimulo que provoca reações. Podem essas respostas ser, e o são, 

pessoais e especificas, mas também ser comuns a todos os indivíduos ou 

condicionadas a grupos. 

 

Desta maneira, na estrutura de uma trilha há elementos que muitas conseguem 

atingir o público tocando-o. Conforme Nerling (2001), muitos comerciais acabam 

ficando na memória das pessoas devido à trilha sonora utilizada. A música consegue 

trazer recordações que as pessoas nem mesmo lembram, sendo assim, unindo uma bela 

trilha sonora com imagens também belas, consegue-se persuadir, emocionar grande 

número de pessoas. Ela consegue tocar o público de maneira tão profunda que faz com 

que tais lembranças, histórias, emoções sejam revividas, ou seja, ela tem a capacidade de 

trazer a memória do público coisas que estão guardadas no subconsciente tamanho seu 

poder de emocionar, conforme Barreto (2004): 

O som, além da vibração de moléculas do ar, traz consigo imagens e palavras 

que remetem a lembranças, desejos, traumas, conquistas e valores guardados no 

íntimo mais íntimo de cada um. E a música, com sua leveza e sua forma de vir 

pelo vento, chega fácil aos confins da consciência e da inconsciência, acordando 

e trazendo à tona os sonhos e as sensações contidos ou censurados mais bem-
guardados na caixa-forte (agora fraca) que é a personalidade. Música é o 

sinônimo não-oficial de emoção (BARRETO, 2004, p.100). 

 

   Para Berchmans (2006), a música tem como carateristica persuadir, emocionar e 

produzir sentido e estas três caracteristicas são admiradas por aqueles que trabalham com 

video, porque em um video é necessário que haja mais elementos como atores, diálogos, 

iluminação, entre outros para se conseguir  persuadir, emocionar alguém.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa surgiu com o intuito de analisar quais foram as estratégias 

persuasivas utilizadas em um comercial institucional que busca reafirmar a imagem da 

marca de uma empresa, neste caso, a Nestlé. O estudo teve como objeto empírico o 

comercial institucional de 90” intitulado “Retrospectiva”, criado em comemoração aos 

90 anos da Nestlé no Brasil, esta peça pertence a Semparar Comunicações e a produção 

ficou por conta da Spray filmes. No entanto, o corpus da análise que foi empreendido 

no trabalho compõe-se de frames retirados do comercial que enfatizam as estratégias 

utilizadas para vender a marca ao público. Os frames foram selecionados a partir de 

trechos da canção utilizada como trilha, ou seja, a partir da letra organizaram-se 7 blocos 

de imagens, totalizando 45 frames ao todo, que eram simultâneos aos trechos da canção.   

  Primeiramente, foi analisado o plano de conteúdo do comercial, logo em seguida, 

a partir dos blocos de imagens, foram estudados simultaneamente o plano de conteúdo e 

o plano de expressão de cada um. O plano de conteúdo é divido em três níveis: 

fundamental, narrativo e discursivo e trata-se do “lugar dos conceitos ou “onde o texto 

diz o que diz”, ou seja, traz o sentido da história. O nível fundamental trata-se do 

nível mais profundo na geração de sentidos, o que o comercial realmente que 

transmitir qual sua intenção; o segundo nível trata-se da estrutura da ‘história’ em si, 

o conteúdo da narrativa e por fim o terceiro nível diz respeito ao enunciador, ou seja, 

quem conta, quem apresenta a história, quem da sentido a ela e também as 

estratégias persuasivas utilizada naquele discurso. Neste plano analisa-se o teor do 

comercial. 

  J á  o  p lano de expressão, conforme Hernandes (2005, p.228) é o “lugar de 

trabalho das diferentes linguagens que vão, no mínimo, carregar os sentidos do plano 

de conteúdo”. Neste plano analisa-se a linguagem audiovisual utilizada, ou seja é a 

análise dos elementos da linguagem empregados no comercial como som, imagem, 

planos e posição de câmeras, e estes, portanto, são alguns dos elementos analisados 

nesta pesquisa. 

  Para guiar a análise foram criadas categorias de análise como planos, posição de 

câmera, iluminação, figurino, cenário, cor, elementos que formam o plano de expressão 

do comercial. Todas estas categorias foram analisadas simultaneamente com a trilha 

sonora e o número de imagens que compõe cada bloco varia de acordo com o tempo da 
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música.   

  Já para a construção do referencial teórico deste estudo, foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica, que conforme Gil (2006) trata-se de um método que parte de 

livros separados e analisados anteriormente e com isso possibilita ao pesquisador ter 

mais informações e familiaridade com o assunto escolhido.  É também um estudo de 

nível exploratório, que tem  como objetivo modificar pensamentos já existentes e com 

isso, alcançar outros pesquisadores fazendo com que estes realizem estudos a partir dos 

resultados encontrados. Uma pesquisa de natureza qualitativa, que ainda segundo  Gil 

(2006), quem está pesquisando recolhe os dados e interpreta-os. Sendo assim, foi feito 

inicialmente, um levantamento de livros que pudessem trazer conteúdos, informações 

pertinentes a esta pesquisa e logo após o recolhimento destas informações foi feito um 

cruzamento de dados entre o conteúdo do referencial teórico e o conteúdo do comercial.   

O método de análise encontrou na proposta da análise fílmica um percurso 

ideal para este trabalho, pois segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002, p.15), tal método 

implica em “despedaçar, desconstruir, desunir, extrair, separar, destacar e denominar 

materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é tomado pela 

totalidade”. Em outras palavras, significa retirar e analisar alguns elementos que 

juntos constituem u m todo, o filme. A segunda fase da análise implica a  

reorganização do filme, ou seja, após decompor este, analisam-se as partes tentando 

encontrar uma ligação entre as mesmas, ligação esta que auxilia na formação de 

significado para o todo. 

  Conforme Hernandes (2005), neste caso é seguido um caminho contrário ao de 

criação, é feita uma ‘desconstrução’ do texto para melhor compreendê-lo e, portanto, 

este é dividido em níveis e planos. Sendo assim, a perspectiva da análise fílmica 

empregada nesta pesquisa foi realizada a partir de dois planos da mensagem 

audiovisual: o plano de expressão e o plano de conteúdo do comercial, já explicado 

anteriormente. 

Por fim, para se ter um melhor entendimento do filme publicitário aqui 

analisado, no próximo subcapítulo um breve comentário a respeito da campanha criada, 

a qual este filme faz parte, para comemorar os 90 anos da Nestlé no Brasil.  
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3.1  Campanha Nestlé 90 anos de Brasil 
 

A Nestlé
12

  
começou no Brasil em 1921 e é considerada uma companhia que 

busca realizar suas atividades focada em seu consumidor. Além disso, foi consagrada 

como a maior empresa mundial de nutrição, saúde e bem-estar, com filiais 

localizadas em 83 países, com marcas reconhecidas no mundo inteiro. Tem como 

missão
13

 “desenvolver as oportunidades de negócios, presentes e futuras, oferecendo ao 

consumidor produtos alimentícios e serviços de alta qualidade e de valor agregado, a 

preços competitivos.” E sua visão é “manter a Empresa como a maior em termos de 

alimentos industrializados e conseguir a liderança nos segmentos em que atua; assegurar 

o progresso social e profissional dos Colaboradores; contribuir para o desenvolvimento 

da sociedade; manter a liderança tecnológica; manter a imagem de excelência e 

qualidade”. Esta companhia tem como posicionamento
14

 ser uma empresa que promove 

nutrição, a saúde e bem-estar, além de compartilhar valor com todos os seus 

stakeholders. 

Em 22  de  janeiro  de  2011,  a  Nestlé  completou  90  anos  no  Brasil.  Para 

comemorar esta data especial, foi criada a campanha “Retrospectiva”. A Nestlé realizou 

um acordo com o cantor  Roberto  Carlos  para  utilizar  uma  de  suas  canções  mais 

conhecidas em uma campanha comemorativa. A canção em questão é “Emoções”, que 

pela primeira vez foi utilizada em peças publicitárias
15

. Segundo o blog Media 

Monitor
16

, a campanha foi ao ar em 1º de janeiro de 2011, iniciando com um vídeo 

institucional de um minuto e meio, com cenas de momentos importantes e  

emocionantes  que  a  empresa  viveu  com  o  consumidor  durante  sua trajetória no 

país. Com peças  para televisão, revista, jornal e internet, além de ações interativas, 

                                                             

12 Fonte: Nestlé. Disponível em: <http://mmonitor.blogspot.com/2011/01/semparar-comunicacoes-

nestle.html>. Acesso em: 18 nv. 2011. 

13 Fonte: Nestlé. Disponível em: < http://www.nestle.com.br>. Acesso em: 20 nv.2011. 

14 Fonte: <http://www.revistamarketing.com.br>. Acesso em: 15 jn. 2012. 

15 Fonte: Nestlé lança campanha com música de Roberto Carlos. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/  

marketing/noticias/nestle-lanca-campanha-com-musica-de-roberto-carlos>. Acesso em: 18 nov. 2011. 

16 Disponível em: <http://mmonitor.blogspot.com/2011/01/semparar-comunicacoes-nestle.html>. Acesso 

em: 15 nov. 2011. 

http://www.revistamarketing.com.br/
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aplicativos e perfis nas redes sociais, como Facebook e Twitter, a campanha contou 

com VTs de 90”, 60” e 30”. 

Todas  as  peças  apresentam  o  tema  “emoções”  e  a  campanha  tem  como 

assinatura “Nestlé. 90 anos de grandes emoções. 90 anos de Brasil”. A responsável por 

este trabalho foi a agência  Semparar Comunicações e a produção do comercial foi 

realizada pela  Spray Filmes. Contudo, esta agência realizou apenas este trabalho, pois a 

conta publicitária da Nestlé pertence à Publicis e WMcCann. 

No subcapítulo a seguir tem-se um pouco da história da canção Emoções 

utilizada no comercial e também um pouco do seu interprete o Cantor Roberto Carlos 

 

3.2 A canção ‘Emoções’ e do cantor Roberto Carlos 

  

  A canção Emoções
17

, utilizada como trilha do filme publicitário “Retrospectiva”, 

analisado nesta pesquisa, foi criada em 1981 pelos compositores e cantores Roberto 

Carlos e Erasmo Carlos. Interpretada por Roberto Carlos, éconsiderada uma das mais 

belas canções criadas pela dupla de amigos.  

  Roberto Carlos nasceu dia 19 de abril de 1941, em Cachoeiro do Itapemirim. Um 

capixabano com mais de cinquenta anos de carreira que já vendeu cerca de cem milhões 

de álbuns, interpretou diversos estilos de músicas como rock nos anos 50, românticas, 

ecológicas e até religiosas. Com Erasmo Carlos e Wanderléia formou a Jovem Guarda
18

, 

programa que era transmitido pela TV Record de São Paulo no ano de 1965. Nesta fase de 

sua vida tiveram muitas músicas que fizeram sucesso como, por exemplo, “Vem quente 

que eu estou fervendo”, “Eu te darei o céu”, “Festa de arromba”, “Namoradinha de um 

amigo meu” entre outras. Quando a Jovem Guarda teve  seu declínio, Roberto Carlos 

passou a compor e também cantar músicas românticas.  

  O cantor ganhou o prêmio Grammy de melhor cantor latino no ano de 1988. Já em 

1994 foi reconhecido como o primeiro latino americano a vender mais discos que os 

Beatles e também neste ano atingiu a marca de 70 milhões de discos vendidos desde o 

                                                                                                                                                                                       

 
17 Disponível em <http://www.paixaoeromance.com/80decada/emocoes/h_emocoes.htm>. Acesso em 20 

abr.2012. 

18 Disponível em <http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/biografia>. Acesso em 20 abr.2012. 

http://www.paixaoeromance.com/80decada/emocoes/h_emocoes.htm
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/biografia%3e
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início de sua carreira. Em 2000, participou da série Acústico da MTV que contou também 

com a participação de Samuel Rosa (vocalista do Skank) e Tony Bellotto (guitarrista dos 

Titãs). Em 2005 ganhou o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música 

Romântica (álbum Pra Sempre Ao Vivo No Pacaembu) e um ano depois, ganhou 

novamente o Grammy Latino com o disco Roberto Carlos. 

  O cantor e compositor já gravou disco em inglês, no ano de 1982  recebeu  da CBS 

o prêmio Globo de Cristal, por vender mais de 5 milhões de cópias fora do Brasil, disco 

em espanhol como Duetos, Roberto Carlos En Vivo e também participou de filmes como 

‘Roberto Carlos Em Ritmo De Aventura’, que mostrava a amizade de Roberto com o 

compositor Erasmo Carlos. Com este filme, fez sucesso também no cinema e teve uma das 

maiores bilheterias daquela época.  Participou também do filme ‘Roberto Carlos a 300 por 

Hora’ no ano de 1971.   

   Até hoje Roberto Carlos é conhecido, sendo considerado um dos artistas 

brasileiros de maior prestígio junto ao público. 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 O corpus de anáise desta pesquisa foi o filme publicitário ‘Retrospectiva’, criado 

em comemoração aos 90 anos da marca Nestlé no Brasil. Esta peça é obra da agência 

Semparar Comunicações e a produção do comercial foi realizada pela Spray Filmes. 

Iniciando então a análise deste material, primeiramente compreende-se que um discurso 

publicitário pode apresentar-se de diversas formas, conforme Martins (1997), citado no 

referencial deste trabalho, o discurso pode apresentar-se em forma de fotonovela, de 

jingles, outdoors entre outros, neste caso o discurso publicitário apresenta-se na forma de 

um filme que contém um trilha sonora e imagens.  

 O comercial, de duração de 90 segundos, trata-se de uma peça institucional e, assim 

como as demais peças, foi veiculado no dia 1º de janeiro de 2011. Composto por uma 

sequência de cenas antigas e atuais que se misturam, o filme traz imagens de comerciais 

antigos da Nestlé, que mostram em evidência seus produtos, cenas de comerciais atuais, 

momentos históricos de acontecimentos importantes que o Brasil vivenciou, pessoas que 

foram consideradas importantes para o país, imagens reais de consumidores, ou seja, 

cenas do cotidiano emocionantes que marcaram a vida das pessoas. Cenas deste tipo 

trazem o público para mais perto da marca, proporcionando maior identificação com ele. 

A canção escolhida para trilha deste comercial foi “Emoções” do cantor Roberto Carlos, 

que pela primeira vez foi utilizada em publicidade. No decorrer do filme aparecem 

imagens como se estivessem ilustrando a música de fundo. Esta é a estrutura do comercial, 

ou seja, o conceito criativo do mesmo, a maneira encontrada para transmitir a mensagem 

da marca, portanto, contar que a Nestlé viveu grandes momentos juntamente com o povo 

brasileiro, sentindo a mesma emoção que o seu consumidor e valorizando cada momento 

de sua vida. 

  Ao analisar o VT Retrospectiva, pode-se perceber através das imagens e da trilha 

sonora a que público-alvo ele pode ser destinado. Trata-se de uma empresa designada a 

vender alimentos, e boa parte destes são para crianças e, na maioria das vezes, quem é 

responsável por cuidar da alimentação da família das crianças é a mãe, a mulher. Portanto, 

o suposto público-alvo deste comercial são as mulheres, as mães, as responsáveis pela boa 

alimentação dos familiares, a pessoa que cuida da família, aquela que muitas vezes é 

considerada, em um relacionamento, por exemplo, o lado emocional, a parte mais 
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sensível. A trilha utilizada nesta peça foi uma canção do cantor Roberto Carlos que tem as 

mulheres como inspiração devido ao romantismo de suas músicas. 

 A análise foi realizada a partir do plano de conteúdo em conjunto com o plano de 

expressão dividido em categorias como posição de câmera, planos, iluminação, cor, 

figurino e cenário, paralelo com o vídeo e o áudio. O plano de expressão representa as 

estratégias utilizadas para se transmitir o conceito do VT, a ideia central, apresenta as 

estratégias utilzadas para se alcançar os objetivos. Já o plano de conteúdo traz a essência 

do comercial, o que se quer transmitir. Dividido em três níveis: fundamental, narrativo e 

discursivo, o primeiro nível representa a ideia central do comercial, já o nível narrativo 

mostra como a história foi contada, qual a maneira encontrada para se transmitir a 

mensagem, em outras palavras, apresenta a estrutura do comercial e o último nível é o 

discursivo, aquele que apresenta as técnicas utilizadas, as estratégias persuasivas utilizadas 

pela publicidade.  

4.1  ANÁLISE DO COMERCIAL RETROSPECTIVA  

 

4.1.1 Plano de conteúdo geral 

 

Para iniciar esta análise, primeiramente será apresentado o plano de conteúdo geral 

do commercial, ou seja, qual a ideia central do mesmo. Logo após serão apresentadoa os 

blocos de frames selecionados, assim como seus  planos de conteúdo  e de expressão e o 

trecho da canção ao qual estes se referem.  

A ideia central do VT Retrospectiva é mostrar ao consumidor que durante os 90 

anos da empresa no Brasil, a Nestlé viveu bons momentos, grandes emoções, descobertas, 

inovações juntamente com o seu consumidor. O comercial mostra também que os grandes 

acontecimentos que marcaram a vida do povo brasileiro, também marcaram a história da 

Nestlé, a marca estava ali com o seu consumidor vivendo e sentindo as mesmas emoções, 

este, portanto é o nível fundamental do plano de conteúdo do filme publicitário analisado. 

 Por se tratar de um cenário e que a todo instante surgem novos tipos de produtos e 

variações dos mesmos, percebe-se a grande importância da marca, com sua principal 

função de tornar o seu produto diferente e único perante à concorrência. A Nestlé 

comemorou 90 anos no Brasil, trata-se de uma empresa que possui muita história para 
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contar, pois foram diversos lançamentos, várias novidades apresentadas ao público, 

muitos momentos de espera de aceitação do consumidor perante novos e diferentes tipos 

de produtos. A empresa possui grande tradição em criar produtos alimentícios de alta 

qualidade para seus clientes, e também de valor agregado, a preços competitivos. Trata-se 

de uma empresa conhecida, reconhecida e admirada mundialmente. 

 Conforme Pinho (1996), o consumidor prefere adquirir produtos de marca 

conhecida, pois dá prioridade as marcas as quais já teve, de certa forma, algum contato. 

Quando isso acontece, o consumidor sente ter a garantia de estar comprando algo de 

elevada qualidade que irá trazer benefícios a si e aos seus familiares, desta maneira sentem 

não correr o risco de adquirir produtos que poderão prejudicá-los. Essa é uma das 

preocupações da marca Nestlé, transmitir segurança aos clientes, e mostrar a eles que há 

zelo pelo bem estar e a saúde dos seus consumidores, que são anos de pesquisas, trabalhos 

e comprometimento em oferecer o que há de melhor no ramo alimentício para seus 

clientes. Com este filme publicitário, antigos e novos consumidores conseguem perceber a 

presença da marca ao longo de décadas, ele deixa claro que a empresa esteve presente em 

vários momentos da vida dos brasileiros. 

  Assim como qualquer outra marca, a Nestlé busca estabelecer ligações emocionais 

com seu público, conforme afirma Semprini (2006), sendo assim, utiliza uma linguagem 

clara que possa emocioná-lo, tocá-lo, trazendo este consumidor para mais perto. Neste 

filme publicitário em questão, foram utilizadas cenas reais, em que mostram a família, 

crianças, momentos de afeto, de carinho, de emoção, além é claro de uma trilha sonora 

que já possui uma história e tem uma letra que emociona, toca o público, pois fala de, 

amor, viver momentos lindos e inesquecíveis, de saudade, de alegria e de lágrimas, ou 

seja, todos aqueles elementos que constroem a história de uma pessoa. Outro aspecto de 

grande importâcia também trabalhado no referencial desta pesquisa é que a publicidade 

ajuda a criar  a mitologia da marca. Conforme Randazzo (1996), através da publicidade, as 

marcas conseguem criar personagens e mundos sedutores que, com o passar do tempo, 

ficam associados a essas marcas, ou seja, criam histórias, ambientes e até situações, que 

algumas vezes não são reais, para atrair a atennção do consumidor. No comercial 

Retrospectiva, a Nestlé contou histórias reais, acontecimentos corriqueiros que aproximam 

o publico ainda mais da sua marca, mas mesmo assim, não deixou de criar uma história 
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mágica, com imagens que representam simbolos e trazem sensações inesquecíveis ao 

consumidor. Este, portanto é o nível narrativo, ou seja, a estrutura do comercial.  

  Por fim, com relação ao nível discursivo do audiovisual, foram utilizadas 

montagens de imagens atuais e antigas, reais de momentos vividos pelos consumidores e 

trechos de comerciais da marca, também momentos que marcaram o país. Esta montagem 

de cena serve para exemplificar uma vida que está sendo contada, é como se alguém 

estivesse expondo a sua história para outra pessoa, é exatamente isto que a Nestlé faz 

neste comercial, apresenta sua biografia para quem viveu juntamente com ela e para quem 

esta iniciando esta caminhada. 

4.1.2 Plano de coteúdo e plano de expressão dos blocos de frames selecionados   

 

  Partindo para a análise de alguns frames do filme, inicalmente identificando o seu 

plano de conteúdo, nas primeiras imagens temos uma festa de aniversário, com uma 

familia reunida, muitas crianças sorrindo, cantando parabéns, logo em seguida aparecem 

três trechos de comerciais da Farinha Láctea, do mais antigo ao mais atual todas estas 

cenas descritas aqui foram apresentadas no quadro abaixo formado por frames retirados do 

comercial e o fragmento da música que embala esta parte inicial do filme é: “Quando eu 

estou aqui eu vivo esse momento lindo”.  

Bloco 1:
19

 

 

                                                             

19 Frames equivalentes aos 7 segundos do comercial Retrospectiva. 
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  Desta forma, a primeira imagem do VT representa um momento de alegria, de 

felicidade, de emoção, de união entre amigos e família, de carinho na vida de uma pessoa, 

trata-se de um acontecimento real, do cotidiano, nada for a do comum. Logo após, o 

objetivo é mostrar a evolução da marca de um produto, no caso a Farinha Láctea, 

deixando clara sua presença durante muito tempo na casa dos brasileiros, em seguida 

aparecem apenas as mãos de uma mulher (acredita-se ser uma mãe) representando a 

delicadeza e carinho de uma mãe preparando um alimento para seu bebê. A próxima 

imagem é de um bebê batendo as mãos e sorrindo sentando em uma cadeira diante de um 

prato de mingau e, para finalizar esta primeira sequência de imagens analisadas, aparece o 

mesmo bebê comendo o alimento que sua mãe preparou, remetendo á satisfação, ao prazer 

de um consumidor degustar um alimento da marca Nestlé. Nestes casos foram 

apresentadas cenas consideradas corriqueiras, diárias mas imporatntes e até mesmo 

emocionantes para as mães. Por quê? Porque trata-se da festa de aniversário de um filho, 

do prepare do alimento de um bebê, então cenas que mostram a família, o afeto, o cuidado 

e este assunto para as mulheres, as mães é de grande importância. 

  Por se tratar de uma marca que vende alimentos, muito deles para crianças, a 

Nestlé busca criar esta proximidade com as mães, procura mostrar o cuidado e interesse 

que existe com estes consumidores tão pequenos e indefesos que ainda precisam de muito 

cuidado para se desenvolver.  Portanto nada melhor do que apresentar cenas de familia, de 

crianças. 

  Além das imagens, a  música é outro  elemento de grande importância em um 

comercial, pois segundo Filho (2001) boa parte da emoção de um filme publicitário está 

presente na canção que o embala. No VT Retrospectiva não é diferente, o elemento 

música é importantíssimo pois não há locução nem legendas, neste caso a música auxilia 

grandemente na transmissão da mensagem. O trecho da música que embala estas cenas 

iniciais quer dizer  que quando a Nestlé esta junto de seu consumidor ela vive todos os 

momentos com ele, e está  presente na vida das pessoas, em momentos em família, no 

cuidado da mãe com seu bebê, na alegria de comemorar um aniversário, ou seja, esta 
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presente no dia-a-dia das pessoas. Como a própria letra diz ‘vivo este momento 

lindo’confirma ainda mais a importância que a marca dá aos momentos considerados 

normais e corriqueiros, mas que possuem uma importância muito grande, pois ajudam na 

construção de uma história. Comemorar um aniversário de um filho, preparar seu 

alimento, ver a alegria da criança sorrindo, feliz, se alimentando, todas estas cenas tocam, 

emocionam principalmente o público deste comercial que são mulheres, mães. Então este 

é o plano de conteúdo deste bloco de imagens. 

 Para expressar todas estas intenções e objetivos, foram utilizadas, como estratégias 

de persuasão, elementos que ajudam a construir o plano de expressão do comercial como: 

os planos. O plano geral fechado, que conforme Rodrigues (2006)  mostra o espaço onde a 

cena acontece, neste caso na primeira cena tem-se uma sala, um salão onde sucede uma 

festa de aniversário e logo em seguida uma cozinha onde aparece uma criança sentada em 

uma cadeirinha de bebê comendo seu mingau, portanto este plano ajuda a situar o 

telespectador aonde a cena acontece, do que se trata a cena . Há também primeiro plano ou 

próximo, na primeira cena em que o menino está apagando a vela do bolo, plano detalhe 

que apresenta certos pormenores do produto:  mostram as latas da farinha e as mãos da 

mãe retirando-a  da lata e, depois , preparando o mingau. O primeiro plano mostra com 

detalhe a ação do menino,  já o plano detalhe  deixa em destaque o produto e a marca. E o 

plano médio, mostra os gestos realizados com as mãos, este  aparece na cena em que o 

bebê esta batendo as mãozinhas sorrindo e comendo o alimento, mostrando portanto a 

ação do bebê. Todos estes planos detalham o plano de expressão do commercial. 

 A posição da câmera, outro elemento que faz parte do plano de expressão, neste 

fragmento do comercial ocupa a posição objetiva, que conforme Aumont(1995) assume a 

visão de quem esta assistindo a cena,ou seja,  mostra a imagem do ponto de vista de um 

público imaginário. Já a iluminação, que conforme Bonasio (2002) tem a característica de 

transmitir ao telespectador o clima emocional da cena, neste caso ganha destaque em 

alguns momentos, nas primeiras imagens  em que mostram uma cena de aniversário, este 

elemento aparece mais nítido na parte central da primeira imagem onde aparece o menino 

e a sua mãe, neste caso, as pessoas mais importantes estão em evidência, à festa é do 

menino, ele está apagando sua vela no bolo, a maior emoção ali é dele e da mãe. Outro 

momento em que há mais iluminação é quando aparecem as latas do produto, a mãe 

preparando o mingau, desta forma é dada maior ênfase ao produto, a marca e também a 
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ação da mãe. Nas imagens em que aparaecem o bebê, este também se encontrabem 

iluminado dando destaque a seu rostinho deixando em evidência a alegria da criança. 

  Já o elemento cenário auxilia na ambientação da cena, neste comercial encontra-se 

mais de um por se tratr de uma montagem.  O primeiro cenário é o da festa e depois da 

suposta cozinha onde a mãe prepara o alimento e o bebê consome, portanto tem-se aqui  

espaços diferentes que ajudam a reforçar a informação de que a Nestlé esteve presente em 

diversas épocas e fases da vida de uma pessoa. São cenários verdadeiros, onde as pessoas 

circulam muitas vezes sem perceber, estes cenários portanto ajudam a trazer o púlico para 

perto da marca. 

   O figurino ajuda a transmitir muitas informações e necessita estar adequado com a 

história que esta sendo contada. Segundo Basei(2009) este sempre acompanha a moda de 

determinado lugar e o tempo em que a cena acontece, desta maneira  ajuda a informar a 

época em que a história se passa. Na primeira imagem onde aparecem as pessoas em uma 

festa, percebe-se através do figurino se tratar de uma imagem bastante antiga, pois as 

roupas que as pessoas estavam usando na cena não são mais usadas atualmente, não fazem 

parte da moda de hoje. Já o figurino do bebê mostra tratar-se de uma cena mais atual. Esta 

mistura de figurinos antigos e atuais também confirmam que a Nestlé vivenciou várias  

décadas. 

  Por fim, o elemento cor que teve grande importância em todo o comercial, pois 

auxiliou no momento de mesclar passado e presente, esta mistura de tempos que esteve 

presente em todas as cenas do VT. Nestas  primeiras imagens, a cor aparece na maioria 

das cenas dando ênfase aos produtos e a marca, exceto na cena em que aparece uma lata 

antiga da Farinha Láctea, pois trata-se de um trecho de um comercial bastante antigo. É 

importante também frizar a qualidade das imagens, as três primeiras mostram ser imagens 

antigas que foram retiradas de algum arquivo devido, além do figurino das duas primeiras, 

mostrarem pequena falhas e desbotamneto.  

 Seguindo a análise dos frames, o próximo bloco de cenas selecionado mostra uma 

menina sorrindo tomando leite em um copo, três doces Mocinha sendo retiradosde uma 

mochila, três crianças uniformizadas em um ônibus escolar, uma destas crianças oferece a 

outra um dos chocolates e também a imagem do jogador Guga em uma partida de tênis, 
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este portanto tratara-se do segundo bloco de frames analisados. O trecho da música no 

fundo destas cenas é ‘olhando pra você e as mesmas emoções sentindo’. 

Bloco 2:
20

 

 

   

 

  Assim como no bloco de imagens anterior, foi analisado primeiramente o plano de 

conteúdo destes frames e logo em seguida seu plano de expressão. Esta sequêcia de 

imagens apresentadas acima, mostra acontecimentos reais, do dia-a-dia das pessoas. Uma 

das características da publicidade é extamanete esta, trazer em sua mensagem 

acontecimentos do cotidiano, reais, isto faz com que se crie ainda mais uma proximidade 

da marca com o cliente, neste trecho esta caracteristica é bem nítida. O objetivo aqui é 

aproximar ainda mais consumidor e marca, ao mesmo tempo em que toca de certa forma, 

pois a primeira imagem mostra uma criança sorridente tomando seu leite, com um olhar 

meigo e delicado. As próximas três cenas, permanecem mostrando acontecimentos do 

cotidiano, onde um menino escolhe um doce, retira da sua mochila e entrega para a 

menina ao seu lado e, logo em seguida comemora com alegria ela ter aceitado o presente. 

Esta cena relembra aqueles primeiros romances da infância, a emoção que sentimos 

quando estamos perto de quem gostamos, ou o suspense que fica no ar quando oferecemos 

algo aquela pessoa especial e não sabemos se ela corresponderá conforme desejamos. 

Mostra, portanto, uma das várias fases em que passamos na vida e a marca Nestlé viveu 

junamente conosco. Por fim, na última imagem deste segundo bloco analisado, aparece o 

                                                             

20 Frames compreendidos entre os 11 e 17 segundos do comercial Retrospectiva. 
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jogador Guga em uma partida de tênis e representa a emoção novamente, a adrenalina, 

expectativa de vencer, a torcida. 

  O fragmento da música, que conforme  Berchmans (2006) consegue muitas vezes 

dizer aquilo que a imagem sozinha não consegue. Neste caso, apresenta-se o seguinte 

trecho como plano de fundo destas cenas selecionadas: ‘olhando pra você e as mesmas 

emoções sentindo’, significa que a Nestlé acompanhou os mais variados momentos que o 

consumidor viveu e sentiu os mesmos anseios, as mesmas espectativas, alegrias, 

sentimentos, medos, duvidas.  A emoção de uma mãe ao ver seu filho brincando, se 

alimentando com alegria, se desenvolvendo com saúde, a expectativa de um menino ao 

escolher e entregar um doce para a menina que gosta e o sorriso e alegria pela vitória do 

seu ídolo. Neste caso a marca quer mostrar que viveu juntamente com seus clientes os 

diversos momentos de sua vida. 

 Todos estes sentimentos, emoções, reperesentados nas cenas descritas acima, 

ficaram mais fáceis de serem expressados através do de elementos que formam o plano de 

expressão, como os planos e enquadramentos. Percebe-se o uso do plano médio na 

primeira imagem, mostrando apenas os gestos realizados com as mãos e o rosto da 

criança. O plano detalhe, que conforme Rodrigues (2006) foca nos detalhes dos objetos e 

pessoas, neste caso apresenta uma parte da mochila do menino onde estão sendo retirados 

os doces, a intenção aqui é mostrar, dar ênfase nos produtos que irão conduzir toada a 

história. Foi utilizado também o plano próximo ou primeiro plano, que permite ver as 

feições dos personagens, pois o mesmo é enquadrado dos ombros para cima, a cena em 

que aparece o menino sorridente balançando o chocolate ao lado de sua cabeça mostrando 

para a menina. Já a cena em que a menina pega o doce e o menino vira para a câmera 

sorrindo fazendo gestos em sinal de comemoração, trata-se de um plano conjunto aberto 

mostrando mais de três personagens com a mesma carga dramática, era necessário mostrar 

que a alegria do menino, a comemoração se deu somente porque a menina aceitou o 

presente. E, por fim, apresenta-se o plano americano onde mostra o jogador Guga da 

cintura para cima em um momento de grande concentração onde é  necessário  mostrar 

sua ação.  

  Partindo neste momento para análise da posição da câmera, neste fragmento do 

filme, assim como no anterior, ocupa posição objetiva. Outro elemento persuasivo 

encontrado nesta sequência de cenas foi a iluminação, na primeira imagem, a menina está 
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bem iluminada, destacando assim sua feição, pode-se perceber através dela o olhar, o 

sorriso meigo da menina. Nas cenas dentro do ônibus, os produtos estão sempre bem 

iluminados dando a eles bastante destaque e também o rosto do menino, neste caso com o 

mesmo objetivo da imagem anterior, destacar a feição do mesmo que apresenta estar 

alegre e na espectativa.  

  Já o cenário, assim como nas demais imagens, por se tratar de uma montagem não 

é único, onde está  a menina, na primeira cena, informa se tratar de um lugar aberto, um 

parque, uma praça, onde crianças brincam livremente, sendo assim, um cenário 

frequentado diariamente pelas pessoas. O próximo é o do ônibus escolar, esta cena tenta 

mostrar uma das fases em que passamos durante nossa vida, a época dos primeiros 

amores, conquistas, e na maioria das vezes, isto acontece no caminho para escola ou na 

própria,  entre os amiguinhos de aula e , também, por se tratar de um dos ambientes mais 

frequentados nesta fase da vida. Portanto, ajuda a criar o contexto da história. Por fim, o 

cenário onde o Guga está jogando, representa a emoção da partida, os momentos 

inesquecíveis que o jogador vive, portanto nada melhor do que uma quadra de tênis, onde 

há pessoas nas arquibancadas deixando mais verdadeira a emoção do jogador e a 

expectativa da torcida.   

 O figurino é o próximo elemento analisado, assim como dito anteriormente, auxilia 

bastante na transmissão de informações. Todos neste trecho do filme ajudam a deixar 

claro se tratar de imagens atuais, as crianças uniformizadas confirma ainda mais se tratar 

de alunos indo para escola e o uniforme do jogador ajuda a deixar mais claro que  se  trata 

de uma partida verdadeira de tênis onde há emoção, que não é apenas um treino. Já o 

elemento cor também é utilizado nestas imegens dando destaque aos produtos e a  marca, 

mostra que  trata-se de imagens atuais.   

 O próximo bloco de cenas analisadas começa com a imagem de jogadoras 

levantando um troféu, caindo pedaços de papel prateado sobre elas comemorando uma 

vitória e, mostra ainda, um menino sorridente com dois biscoitos na mão, na sequência 

aparece um casal brincando com um lençol na cabeça e cenas deles caindo sobre um sofá 

e, por fim, pessoas sentadas em um outro sofá em uma sala de estar. A letra da música 

deste trecho do filme diz: ‘São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci’.   
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Bloco 3:
21

 

 

 

   

   A primeira imagem representa a alegria, a satisfação, a emoção que se sente ao 

conquistar uma vitória São atletas comemorando mais um triunfo. Já a segunda imagem 

mostra um menino com dois biscoitos nas mãos e um sorriso nos lábios, representando o 

contentamento, a satisfação em ter um produto delicioso em mãos. As próximas mostram 

um casal que brinca com um lençol e acaba caindo sobre um sofá de tanto dar risada e de 

consumidores sentados também em um sofá, sorrindo, conversando demostrando que 

estão felizes. Estas imagens remetem a felicidade, amor,  alegria, e a  paz  de estar com 

quem se gosta, de aproveitar  pequenos e simples momentos do dia-a-dia com familiares e  

amigos,  que podem proporcionar grandes emoções. Esta sequência de imagens apresenta 

certos valores que assim como o povo barsileiro, a Nestlé também cultiva. 

 Foram utilizados os seguintes planos para auxiliar  na transmissão da mensagem: 

Primeiro plano ou plano próximo na primeira cena onde as jogadoras levantam o troféu da 

vitória, logo na sequência o plano utilizado é o plano detalhe, mostra mais de perto o que 

as atletas tem nas mãos, no caso um troféu.  O plano próximo também foi utilizado na 

cena em que o menino aparece sorrindo com dois biscoitos nas mãos. Estes planos 

permitem mostrar mais detalhes de uma imagem não a deixando muito ampla, assim 

                                                             

21 Frames compreendidos entre os 21 e 30 segundos do filme publicitário Retrospectiva. 
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consegue-se transmitir de maneira mais clara a ideia.  As próximas cenas, que mostram 

um casal brincando com um lençol, utilizaram o plano geral fechado, conforme Rodrigues 

(2007), este plano ao contrário do plano geral aberto que mostra o ambiente onde se passa 

a ação por inteiro e apresenta ação em um determinado espaço, um espaço mais restrito. 

Na sequência oque aparece é o plano detalhe deixando em evidência os sapatos que a 

mulher está usando e também logo em seguida, onde a  câmera se desloca mostrando a 

cena por inteiro. Para finalizar esta sequência de cenas foi apresentado o plano conjunto 

aberto, onde mais de três pessoas apresentam-n acom a mesma carga dramática, neste caso 

é a imagem onde a família esta sentada no sofá. Já a posição da câmera, neste caso, 

também ocupa posição objetiva. 

 Tratando-se da iluminação utilizada neste trecho do comercial, nas três primeiras 

cenas, este elemento é bem nítido. Há bastante luz deixando os ambientes bem claros. Nas 

cenas seguintes, onde o casal brinca com o lençol, a luz parece entrar pela janela, 

parecendo ser natural. De acordo com Stock (2011), trata-se de um elemento que desperta 

as mais variadas sensações em quem esta assistindo o filme, neste caso a sensação que a 

iluminação transmite é de leveza, paz, tranquilidade, de naturalidade. Já na última 

imagem, quem aparece mais iluminado, ou melhor, a única pessoa em destaque em 

relação as demais que também estão no sofá, é a mulher que está sorrindo. Neste caso, 

esta é quem transmite alegria, paz, suavidade em seu rosto.  

 Os cenários apresentados nestas cenas variam de acordo com as atividades que as 

pessoas estão realizando. Nas primeiras, apresenta-se  com arquibancadas e pessoas na 

plateia que as tornam mais reais, e o elemento figurino  mostra que são atletas, pois  

apresentam-se uniformizadas com roupas esportivas. A junção desses dois elementos, 

cenário e figurino, juntamente com os gestos que as meninas desempenham, ajudam a 

torna-la mais  verdadeira e de fácil compreensão. O próximo cenário não aparece muito 

nítido, pois a intenção desta imagem e deixar em evidência a fisionomia alegre do menino 

com os biscoitos nas mãos. O figurino dele é  atual e simples. Já nas próximas cenas, do 

casal brincando com o lençol e a família no sofá, mostram um cenário caseiro, ou seja, 

trata-se de um cômodo de uma casa, uma sala. Estes ajudam dar a cena uma sensação de 

se tratar de um acontecimento cotidiano, em família, no lar. O figurino nelas também 

trazem muita informação: os primeiros mostram que a cena se passe em um tempo atual e 

o da última  informa se tratar de uma imagem também retirada de arquivos, pois são 
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roupas um pouco mais antigas. O elemento cor, também está presente nestas cenas, nas 

primeiras mostram-se um pouco mais nítidas ajudando a reforçar a informação de se tratar 

de imagens atuais.  Já na última cena a cor aparece é um pouco mais desbotada, não tão 

nítida, isto relembra tartar de imagens mais antigas. 

 Partindo neste momento para análise da trilha Sonora neste trecho do audiovisual, 

nota-se que na canção há presença de palavras que, se vistas com olhar publicitário, são 

sedutoras e persuasivas ao mesmo tempo, que tem como objetivo levar o público a aceitar 

e adquirir determinada ideia. Como por exemplo, o trecho que diz ‘são tantas já vividas, 

são momentos que não esqueci’, afirmaque que a Nestlé já viveu tantas histórias, 

lançamentos, descobertas, emoções como o próprio nome da canção diz, tantos momentos 

inesquecíveis que marcaram juntamente com seu consumidor. Afirma a relação entre 

ambos e isso faz com que o público sinta-se mais próximo da marca, como se realmente 

fizesse parte da sua vida. 

 Já as imagens do próximo bloco de cenas analisados, tartan-se de trechos de 

comerciais do Leite Condensado Moça, onde aparecem mãos segurando as latas do 

produto  e virando o conteúdo das mesmas, logo em seguida aparece um panela onde está 

sendo preparado um brigadeiro, uma colher de pau mexendo o leite condensado que esta 

sendo derramado. Na sequência, aparece um menino em frente a um prato com o 

brigadeiro pronto, este menino pega um pouco do doce com o dedo indicador e logo em 

seguida aparece lambendo os dedinhos. O trecho da música é “detalhes de uma vida, 

histórias que eu contei aqui”. 
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Bloco 4:
22

 

 

 

 

   

  Nestes fragmentos do filme publicitário são mostradas latas de leite condensado, 

uma panela onde um brigadeiro está sendo preparado e uma criança comendo 

deliciosamente este doce. Todas estas imagens ajudam a situar o consumidor, elas 

lembram uma situação cotidiana que se repete frequentemente na maioria dos lares 

brasileiros. Pois quem nunca preparou um brigadeiro ou com as pontinhas dos dedos o 

saboreou? São imagens ricas em detalhes que, da mesma maneira em que mostra um 

produto da marca Nestlé, deixa transparecer todo o encanto, magia e simplicidade deste 

momento. 

 Os planos utilizados para ajudar na transmissão da mensagem foram plano 

próximo ou primeiro plano nas três primeiras imagens, onde apresentam as latas e o doce 

sendo preparado, deixando assim, em destaque os produtos e a ação de fazer o brigadeiro. 

Nas duas outras, o plano utilizado é o  médio onde consegue-se visualizar a ação do 

menino. A posição da câmera neste bloco de imagens, ocupa uma posição objetiva, como 

já explicada anteriormente, mostra a cena segundo a visão de quem está assistindo. 

   Neste trecho do comercial, quando o produto é derramado do recipiente  e cai na 

panela na qual está sendo preparado o doce, quando o menino coloca os dedinhos na 

colher para tirar o brigadeiro e, logo em seguida,  aparece lambendo-os a iluminação 

                                                             

22 Frames do comercial Retrospectiva compreendidos entre 34 e 39 segundos. 
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aparece com mais força deixando assim em destaque os produtos Nestlé, a ação de 

preparar um doce muito conhecido pelos consumidores e a satisfação de uma criança 

saboreando o produto. 

 Os cenários apresentados neste fragmento do comercial não são bem claros, não 

temos como identificá-los, pois as imagens são pouco nítidas dando destaque aos produtos 

e as ações do menino. Já o elemento figurino não é utilizado na maioria destas imagens, 

exeto quando aparece o menino, dá –se a impressão deste estar usando uma camiseta, que, 

portanto, mostra ser ua cena mais atual.  

  O elemento cor não aparece na primeira imagem, deixando claro se tratar-se de 

uma antiga, portanto, ajuda a lembrar esta característica do VT de mesclar presente e 

passado. Nas seguintes cenas a cor é bem nítida, o leite condensado na lata e o doce na 

panela ganham um tom mais forte do que realmente são, desta forma chamam mais a 

atenção e  transmitem sensação de mais saborosos.  

 Todas as imagens ajudam a exemplificar o que o fragmento da canção quer 

transmitir neste trecho do comercial. ‘Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui’, 

que quer  dizer que a Nestlé acompanha o consumidor em pequenos detalhes do seu dia a 

dia, detalhes estes que ajudam na construção de uma história. Uma característica da 

publicidade é informar de maneira persuasiva, ela não transmite simplesmente uma 

informação, ao mesmo tempo  informa, tem a intenção de persuadir o público, seduzi-lo, 

levá-lo a agir conforme sua vontade. De que maneira ela consegue atingir seu objetivo? 

Através do uso de palavras sedutoras, que de certa maneira suprem as  objetivas e , neste 

caso,  informa através deste trecho da música. 

 O próximo bloco de imagens analisadas inicia com jogadores de futebol da seleção 

brasileira abraçados comemorando um gol ou uma vitória e logo em seguida foram 

selecionadas as cenas do Ayrton Senna feliz e emocionado comemorando também uma 

suposta vitória. 
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Bloco 5:
23

 

  Seguindo a análise, na primeira imagem deste bloco, foi utilizado o plano geral 

aberto que apresenta o local onde se passa a ação, neste caso é em um estádio de futebol 

onde a Seleção Brasileira está jogando. Já nas duas últimas cenas, em que aparecem 

Ayrton Senna, tem-se um superclose: que mostra uma imagem compreendida entre o 

queixo e o limite da cabeça da pessoa. Estes planos deixam em evidência o rosto. Nestes 

frames do VT, a câmera ocupa também uma posição objetiva. 

 O elemento iluminação, na primeira imagem é bem nítido, deixando parecer que a 

cena acontece em um lugar aberto durante o dia. Nas demais imagens a iluminação fica 

mais evidente no rosto das pessoas dando assim mais destaque as suas feições. Já os 

elementos cenário e figurino, na primeira imagem o primeiro é bem claro e serve para 

situar o público no local onde a cena se passa e o figurino dos personagens ajudam nesta 

identificação. Trata-se de um estádio de futebol e os jogadores estão vestindo uniformes 

que auxiliam na identificação do time ao qual eles pertencem, a Seleção Brasileira. Nas 

últimas imagens que aparecem o Ayrton Senna os pedaços do cenário que aparece ao 

fundo e o do piloto, neste caso um macacão de corrida, situa o consumidor que o mesmo 

encontra-se em um pódio. Por fim o elemento cor, neste fragmentos do filme a cor não se 

apresenta em tons muito claros e nem muito vibrantes, mas mesmo assim há presença de 

cor que auxilia na identificação do uniforme do Ayrton Senna, no uniforme da Seleção 

Brasileira sendo assim, este elemento auxilia na contextualização das cenas.  

 Este conjunto de imagens também consegue exemplificar o que a letra da música 

está dizendo naquele momento, “amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo”. Ao 

mostrar jogadores da Seleção Brasileiras abraçados, felizes, comemorando, representam 

que estes além de colegas de trabalho são amigos, companheiros.  Quando mostra Ayrton 

                                                             

23 Frames do comercial Retrospectiva compreendidos entre 44 e 51 segundos. 
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Senna, um ídolo, adorado por todos, mas que veio a falecer em um grave acidente e, 

portanto deixou saudades, exemplifica a perda, a dor que se sente ao ver um amigo partir. 

A marca se coloca no lugar do povo brasileiro, mostra que ao longo de sua trajetória viveu 

as mesmas histórias que ele viveu, fez amigos e ao mesmo tempo sentiu com sua partida, 

traz na mente do consumidor lembranças que marcaram a história do país. Este é um dos 

momentos que mais emociona o telespectador, no meu ponto de vista, pois a marca 

relembra as histórias que marcaram o cenário brasileiro, que marcam a vida das pessoas e 

desta forma afirma que marcou também sua história. 

 Os próximos fragmentos do filme que em conjunto forma o sexto bloco de 

imagens analisados,  iniciacom a imagem de uma família, onde pai e mãe estão ao mesmo 

tempo beijando o filho e ,  logo em seguida,  aparecem trechos de comerciais de produtos 

Nestlé para crianças, na seqüência uma cena de bailarinos com roupas de carnaval 

dançando animadamente e, por fim, uma imagem antiga de uma criança dançando com 

um senhor mais velho. A letra da música neste fragmento do filme é “sei tudo que o amor 

é capaz de me dar, eu sei já sofri mas não deixo de amar” 

Bloco 6:
24

 

 

 

 

 

                                                             

24 Frames do comercial Retrospectiva compreendidos entre 1min.e 5  seg. a  1min.e 15 seg. 
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  Nestas imagens consegue-se perceber a preocupação da Nestlé em mostrar o 

cuidado e o zelo que a marca tem em oferece produtos de alta qualidade principalmente 

para crianças. Ela consegue transmitir valores que vão diferenciá-la dos seus concorrentes, 

e, neste  comercial, consegue transmiti-los  ao consumidor e  mostra a importância da 

família,  amor, companheirismo, união, carinho, cuidado,  compromisso com o bem estar 

e  com a saúde,  das  pessoas que se ama  e todos estes  podem ser percebidos nestas 

imagens do VT.  Neste momento, deixa claro, mais uma vez, a quem se destina o 

comercial, as mães que cuidam, protegem e se preocupam em oferecer aos seus filhos 

aquilo que há de melhor. O trecho da música diz ‘sei tudo que o amor é capaz de me dar’, 

significa que quando se ama    se oferece o que há de mais lindo no mundo para esta 

pessoa, o que possa fazê-la realmente mais feliz. A sequência de produtos Nestlé para 

crianças ajuda a exemplificar que uma mãe que ama vai dar a seu filho um produto de boa 

qualidade, ou seja, um produto Nestlé. Uma característica da publicidade é não transmitir 

histórias irreais, mas ao contrário disso, o discurso utilizado pela publicidade busca 

harmonizar a realidade com aquela sensação agradável, de encanto e de satisfação que o 

consumidor sente ao utilizar determinado produto ou marca. Nestas cenas do filme pode-

se perceber um discurso que mistura a realidade, ou seja, cenas reais, o cotidiano de 

qualquer consumidor, com a sensação de satisfação em utilizar os produtos da Nestlé, isso 

é bem nítido nas imagens.  

 Partindo neste instante para análise dos elementos que formam o plano de 

epressão, o plano utilizado na primeira imagem foi oconjunto fechado que mostra as três 
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pessoas com a mesma carga dramática, mostra a ação das mesmas bem de perto e auxiliou 

na transmissão da intenção desta cena, mostrar o carinho, afeto e amor dos pais com o 

filho e logo em seguida  foi dando um close no rosto do bebê e dos pais mostrando a 

felicidade que estavam sentindo . Na sequência, foi usado o plano superclose, pois mostra 

bem de perto os produtos da Nestlé  e a idéia é justamente  mostrar a textura, os detalhes 

dos produtos. Nas cenas seguintes aparece um plano conjunto aberto, onde mostra os 

bailarinos dançando e um close no rosto de uma das bailarinas mostrando sua alegria, 

satisfação, encanto, caracteristica nitida do povo brasileiro. Para finalizar esta sequencia 

de frames, foi utilizado um conjunto fechado, onde mostra uma criança e um senhor 

dançando alegremente.  

 Em relação à posição da câmera nestas cenas do filme, na maioria delas tem-se 

câmera objetiva que mostra a cena do ponto de vista do público, de quem está assistindo. 

Mas na cena em que aparecem os bailarinos dançando a posição da câmera é plongée, ou 

seja, conforme Aumont(1995) a câmera fica no alto e mostra a imagem de cima para 

baixo. A iluminação nestas cenas sempre deixa em destaque a ação das pessoas, ou seja, o 

beijo dos pais no bebê, os produtos sendo retirados das suas embalagens, os bailarinos, a 

criança e o senhor dançando. Sendo assim este elemento deixa claro mais uma vez uma 

das suas características, despertar sensações nas pessoas, conforme Stock(2011). Na parte 

em que aparecem os produtos sendo retirados de suas embalagens, por exemplo, a luz 

sobre eles dá maior destaque.  

 Em relação aos elementos cenário e figurino, o primeiro deles não é claro nas 

primeiras cenas, devido aos planos serem bem fechados deixando em destaque as ações, 

as pessoas e os produtos. Já nas últimas imagens, se pode perceber a presença mais clara 

do mesmo. Os bailarinos dançam em uma rua, que faz lembrar desfile de carnaval e assim 

ajuda a situá-los no contexto. E a última cena, a criança e o idoso dançando, acontece em 

uma sala, uma varanda, representando assim ser em uma casa, trazendo novamente a 

informação de que se trata de cenas reais. Os figurinos dos pais e do bebê são atuais, 

trazendo assim a noção de tempo presentes, o dos bailarinos são fantasias, confirmando 

ainda mais que estes estão em um desfile de carnaval e por fim, os da criança e do idoso 

ajudam a situar que esta cena é antiga.  

  Em relação às cores, este elemento tem grande importância principalmente neste 

fragmento do VT, assim como afirma Lobrutto(2002) citado por Basei(2009), a cor 
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consegue deixar as imagens o mais próximo da realidade. Nas cenas em que aparecem os 

alimentos como Chambinho, Leite Ninho, Papinha Nestlé, as cores dos produtos são bem 

fortes para assim dar a sensação de realidade e ao mesmo tempo despertar a vontade de 

comer. 

 Para finalizar a analise deste commercial, o último conjunto de frames 

selecionados mostra um menino sorridente comendo um picolé, pessoas em uma 

arquibancada torcendo pelo time do coração, uma sequência de três jogadores levantando 

taças, troféus e um homem balançando uma grande bandeira do Brasil. Estas cenas são 

embaladas pela última estrofe da música Emoções que diz “se chorei ou se sorri o 

importante é que emoções eu vivi”.  

Bloco 7:
25

 

   Este conjunto de imagens representa a alegria e inocência de uma criança e a 

satisfação de um consumidor ao comer um produto Nestlé, a emoção, alegria, euforia, de 

uma torcida comemorando um gol de seu time do coração, de jogadores levantando os 

troféus, as taças das vitórias e um brasileiro, orgulhosamente, levantando para o alto e 

balançando a bandeira de seu país. Mostra o amor e a alegria de um povo que mesmo 

passando por dificuldades, enfrentando situações que muitas vezes não são fáceis, tem 

uma alegria, um amor e uma confiança inexplicável. A letra da canção confirma todas 

estas informações que as imagens mostram, ‘se chorei ou se sorri o importante é que 

emoções eu vivi’, não importa se não foram sempre momentos de alegria e de vitória, não 

                                                             

25 Frames retirados do comencial Retrospectiva, compreendidos entre 1. 16 a 1. 23. 
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importa se o povo chorou ou sorriu, o que interessa é a lição que fica, o aprendizado que 

se tira de tudo que se vive. 

 Os planos utilizados neste fragmento do comercial para expresser o plano de conteúdo 

foi plano médio na maioria das cenas. Como a intenção era mostrar os gestos do menino,  

torcida e  jogadores, e também a feição dos mesmos, nada melhor do que utilizar um plano 

médio para  mostrar a ação dos personagens apenas da cintura para cima. A posição das 

câmeras nestas cenas foram : câmera objetiva, como já explicada anteriormente, mostra o 

ponto de vista de quem esta assistindo a cena e também Contraplongée, que segundo 

Aumont(1995) a  camera mostra a cena de baixo para cima, e provoca assim, uma 

sensação desuperioridade e enaltecimento dos personagens. Neste caso, quando os jogadores 

levantam as taças e quando o torcedor levanta à bandeira a sensação que se tem é que eles 

estão sendo exaltadas, representa neste momento o orgulho do povo brasileiro pelo futebol. 

  Em se tratando da iluminação, que neste momento foi analisada juntamente com o 

elemento cor, assim como nas demais cenas do filme, a iluminação veio com a intenção 

de destacar as ações dos personagens. E a cor, que se trata de um elemento que auxilia na 

dramatização do filme, conforme temos no referencial desta pesquisa, deixa-as mais 

reais,   por exemplo, a cor do picolé do menino, das camisas dos torcedores, o uniforme 

dos jogadores, a bandeira do Brasil, todos estes elementos possuem cores fortes, 

vibrantes dando assim maior destaque, chamando mais a atenção.  

 Neste momento partindo para análise do cenário, na primeira imagem, o menino 

parece estar ao ar livre, em um parque, uma praça algo deste gênero, comendo um picolé, 

isso faz com que o telespectador se identifique com a cena, pois relembra acontecimentos 

do cotidiano, nada fora do comum. Já nas demais, o cenário é o mesmo, estádios de 

futebol, é possível confirmar isto, pois apresenta uma torcida em uma arquibancada e 

jogadores erguendo as taças da vitória que subentende-se  que é depois de uma partida de 

futebol. O elemento cenário, assim como o figurino,  ajudam  na contextualização da 

cena . Na primeira imagem o menino aparece usando uma camiseta, uma peça 

tradicional, muito utilizada nos dias de hoje é um figurino quase que certo para este tipo 

de atividade. Os demais figurinos que aparecem nas cenas são camisetas da Seleção 

Brasileira e uniformes também do time, estes assim como o cenário, situam o 

telespectador no contexto ou  seja, um estádio de futebol, local muito frequentado pelos 

brasileiros. 



64 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Ao analisar o filme publicitário ‘Retrospectiva’,  pode-se observar que a forma 

narrativa encontrada para transmitir a mensagem foi uma montagem de cenas antigas, 

provavelmente retiradas de arquivos e imagens mais atuais, como trechos de comerciais, 

de acontecimentos reais que os conumidores viveram e também de fatos que marcaram o 

país durante estes 90 anos. Tendo com o objetivo contar a história da marca Nestlé no 

Brasil, relembrando os que acompanharam seu desenvolvimento e mostrando para os 

jovens que trata-se de uma empresa que tem história para contar, que ‘viveu’ momentos 

importantes juntamente com o povo brasileiro e assim dá grande importancia para cada 

um destes momentos. 

 Foi através da união de três elementos que possuem funções distintas que resultou 

este filme publicitário. A trilha sonora, de grande importância neste comercial pois trata-se 

de uma música que emociona através de sua letra e que aproxima o público da marca 

porque é conhecida por todos. Sendo assim, como não há locução durante o comercial é a 

trilha que conta, que transmite a mensagem desejada, que emociona o público juntamente 

com o uso das imagens, que se enquadra no segundo elemento. As imagens auxiliam a 

trilha sonora na transmissão da mensagem, elas ilustram o que esta sendo dito na música e 

por se tratar de imagens reais, cotidianas, há também uma maior aproximação da marca 

com o público. E por fim, tem-se a locução em off que aparece somente no final do 

comercial  trazendo a assinatura, expondo que a  Nestlé comemora 90 anos de grandes 

emoções no Brasil. 

  Portanto, após esta análise pode-se compreender que a Nestlé fez e faz parte de 

bons momentos da vida dos brasileiros, deixando de ser apenas mais uma marca 

conhecida e passando a ser vista como uma marca que viveu momentos de grande 

importância juntamente com o seu consumidor. E a maneira encontrada para transmitir 

esta mensagem e assim lançar a campanha dos 90 anos da marca no Brasil foi utilizando o 

apelo emocional através do uso de estratégias como imagens cotidianas, que não fogem da 

realidade, como dito anteriormente, e  que apresentam momentos marcantes na vida dos 

consumidores. Imagens que apresentam a família, o carinho e cuidado de mães com filhos, 

ou seja, cenas que trazem o público para perto da marca, fazendo com que estes sintam o 
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carinho, a atenção e o cuidado que esta marca tem com tudo aquilo que acontece na vida 

do seu consumidor. 

 A escolha de uma canção já conhecida para trilha sonora deste filme publicitário,  

foi outro tipo de estratégia utilizada pela Nestlé. Ao invés de criar uma música exclusiva 

para este comercial, foi escolhida uma canção que já é de conhecimento público, que 

possui uma letra simples e que é rica em emoção, que toca quem a escuta, pois sua letra 

possui uma carga emocional muito grande, ela é composta por palavras que falam de 

emoções, momentos inesquecíveis, alegrias, amor. A música tem história com o publico,  

por si só, além do comercial e traz uma mensagem positiva, dá a sensação de que apesar 

de enfrentar momentos difíceis, pode-se aprender com tudo isso e mesmo passando por 

momentos assim você vive emoções, você tem o que contar. Trata-se de uma canção que, 

assim como a Nestlé, tem uma história, tem uma relação com o povo brasileiro. 

  A união do plano de expressão do comercial, ou seja, os elementos utilizandos 

para representar o plano de conteúdo como iluminação, cor, cenário, figurino, posição de 

câmera, os planos juntamente com o próprio plano de conteúdo, aquele que traz a ideia do 

comercial resultam em um único sentido para o filme. Todos estes elementos utilizados 

em conjunto serviram para transmitir a valorização que a marca dá ao seu público, ao seu 

consumidor, aos momentos, as vezes cotidianos e corriqueiros, mas insequecíveis para 

cada brasileiro. Por se tratar de uma marca comprometida com a família, com o bem estar 

das pessoas, comprometida em oferecer os melhores produtos para o desenvolvimento das 

crianças, uma empresa que mostra a preocupação que tem com a família brasileira e a 

importancia que dá a cada membro desta família é que foi escolhido este tema para o filme 

publicitário. Percebe-se que a preocupação da nestlé neste comercial foi mostrar aos 

antigos e novos consumidores que construiu uma história de grandes emoções  com o 

Brasil.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Letra da música Emoções dos compositores e cantors Roberto Carlos e Erasmo Carlos 

 

Quando eu estou aqui 

Eu vivo esse momento lindo 

 

Olhando pra você 

E as mesmas emoções sentindo  

 

São tantas já vividas 

São momentos que eu não esqueci 

 

Detalhes de uma vida 

Histórias que eu contei aqui 

 

Amigos eu ganhei 

Saudades eu senti, partindo 

 

E às vezes eu deixei 

Você me ver chorar, sorrindo 

 

Sei tudo que o amor 

É capaz de me dar 

Eu sei já sofri 

Mas não deixo de amar 

 

 

Se chorei 

Ou se sofri 

O importante 

É que emoções eu vivi 

São tantas já vividas 

São momentos que eu não esqueci 

 

Detalhes de uma vida 

Histórias que eu contei aqui 

 

Mas eu estou aqui 

Vivendo esse momento lindo 

De frente pra você 

E as emoções se repetindo 

 

Em paz com a vida 

E o que ela me traz 

Na fé que me faz 

Otimista demais 
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Se chorei 

Ou se sorri 

O importante 

É que emoções eu vivi 

 

Se chorei 

Ou se sorri 

O importante 

É que emoções eu vivi 

 

 

 

  

 


