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01
LOJA IV DOIS IRMÃOS SUPERMERCADOS: 

UMA LOJA DE VIZINHANÇA.

Aluno: Argeu Rossi Carvalho
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Lojas de Vizinhança no varejo supermercadista são uma forte 
tendência que influencia médias e grandes redes. Assim se configura o atual 
cenário mercadológico do varejo no Brasil e no mundo. Mudanças com-
portamentais por parte dos consumidores refletem no posicionamento de 
empresas que buscam atualização constante e, agora, são os supermercados 
que “vão” aos clientes, buscando estratégias cada vez mais competitivas para 
conquistar e manter fatias de mercado. Em Santa Maria, o Supermercado 
Dois Irmãos abre sua quarta loja, explorando um conceito de proximidade 
e facilidades para os clientes. Quanto à metodologia, este estudo refere-se a 
uma pesquisa de natureza quantitativa, que define o perfil de público para 
a Loja IV do Supermercado Dois Irmãos e um estudo de caso, que avalia se 
tal loja pode ser considerada uma loja de vizinhança.

Palavras-chave: Lojas de Vizinhança. Varejo e Supermercado.
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02
“NA LEVADA DO REGGAE” A INFLUÊNCIA 

DO CONSUMO CULTURAL NA FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE JUVENIL.

Aluno: Cássio Lopes
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este Trabalho Final de Graduação aborda a influência do consumo 
da cultura reggae na formação da identidade juvenil. A Pesquisa desenvolvida 
detectou motivações, influências e modos de consumo, bem como, a relação 
deste consumo junto às identidades de determinados universitários. Foram 
realizadas entrevistas em profundidade com acadêmicos dos cursos ligados a 
Área de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário Franciscano.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Cultura. Consumo cultural. Identi-
dade. Cultura reggae.

03
AS PRÁTICAS CULTURAIS DA QUARTA COLÔNIA: OS 
ESTUDOS CULTURAIS PRESENTES NOS INTERVALOS 

COMERCIAIS DO PROGRAMA “NOSSA 
TRADIÇÃO ITALIANA”.

Aluna: Daniela Cecchin Pithan Flores
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: A proposta deste estudo é observar quais as práticas sociais e cul-
turais da identidade étnica italiana poderiam ser identificadas nas mensagens 
publicitárias presentes nos intervalos comerciais, e no anúncio dos patroci-
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nadores, do programa “Nossa Tradição Italiana”, que possui como sujeito 
receptor a identidade étnica Italiana, residente na Quarta Colônia de imigra-
ção Italiana, localizada na região de Santa Maria, do qual vê seus elementos 
discursivos representados na locução do mesmo. Serão expostos os elementos 
culturais mais utilizados no discurso publicitário, a fim de relacionar este com 
os costumes culturais dos ouvintes, para que ocorra uma identificação do 
mesmo. Para análise será utilizado o suporte teórico dos Estudos Culturais, 
aliando este ao método quantitativo de análise de conteúdo. Observou-se que 
os elementos utilizados nos anúncios publicitários remetem à cultura italiana 
local. Outra conclusão alcançada é referente aos hábitos que proporcionam 
segurança ao ouvinte, depositando confiança no locutor e no que este relata, 
além de estarem, em um meio de comunicação de massa como o rádio, auto
-afirmando seu papel de italiano, ou seja, auto-afirmação da cultura.

Palavras chave: Tradição. Cultura. Publicidade. Radio.

04
IDEOLOGIAS E PROPAGANDA PARTIDÁRIA NA UNIÃO 

SOVIÉTICA NO PERÍODO DE 1917 A 1954: 
O EXPERIMENTALISMO VISUAL DE EISENSTEIN

Aluna: Daniele Corrêa Mazzini
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O sonho de dar movimento para imagens estáticas perseguiu 
o homem até a invenção do cinema pelos irmãos Lumiére. Os filmes, 
inicialmente, mudos ganharam o som graças ao Vitphone.Todavia, sabe-
se que a utilização das mídias para formação de opinião de um povo é 
prática comum por governos totalitários ou ditatorial. Isso possibilita a 
manipulação e controle da população em torno de um partido ou idéia. 
As características do meio cinema faz deste o melhor meio de comunica-
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ção utilizado para atingir a todas as camadas sociais.A URSS utilizou o 
cinema como meio de educação comunista e de agitação social. O cineas-
ta Sergei Eisenstein destaca-se nesse período pela experimentação visual 
mesclando imagens de atores com elementos cênicos, além de construir 
seus filmes dentro das exigências do Partido Comunista.Este estudo tem 
como objetivo a análise dos filmes de Eisenstein no período, de Lênin E 
Stálin a fim de averiguar os conceitos de Herói positivo e coletivo. São 
estabelecidas novas considerações sobre o assunto.

Palavra-chave: Propaganda política e ideológica. Cinema. Montagem.
Revolução Russa.

05
RETORNO DE INVESTIMENTO PUBLICITÁRIO: 

ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO.

Aluna: Debora Seminoti Tamiosso
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Os comerciais de televisão com ofertas de produtos nem sempre 
cobrem os investimentos na área de propaganda. Por isso, este trabalho 
tem por objetivo elaborar um instrumento de verificação de retorno de 
investimento publicitário em televisão. Assim, foram pesquisados elemen-
tos que pudessem ajudar na elaboração de um check-list. Quando pronto, 
foi testado em um supermercado da cidade a fim de validá-lo. Através da 
experiência, o instrumento sofreu algumas modificações que ajudaram a 
torná-lo mais eficiente. Com os resultados em mãos, pôde ser feita uma 
análise detalhada expondo os pontos positivos e negativos da experiência.

Palavras-chave: Propaganda. Televisão. Investimento. Análise. Mídia.
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06
VÍDEO DOCUMENTÁRIO E O COMERCIAL DE 

30 SEGUNDOS: UMA COMPARAÇÃO E A INSERÇÃO 
DO DOCUMENTÁRIO NA TV DIGITAL.

Aluno: Diego Buchmann de Godoy
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: Este projeto trata da atualidade do campo da publicidade e pro-
paganda, no que tange às mídias disponíveis e visa discorrer sobre uma 
opção alternativa para a nova configuração da televisão que está por se 
estabelecer a partir da implantação da televisão digital no Brasil. Preten-
deu-se com a presente pesquisa, estudar a possibilidade da utilização do 
vídeo documentário como ferramenta mercadológica, sendo que se vis-
lumbram possibilidades de uma configuração alternativa para uma nova 
conjectura que está por ser constituída, ainda mais com o advento e im-
plementação da televisão digital, especialmente no Brasil. A pesquisa traz 
os resultados de acordo com análise aplicada em dois grupos homogêneos 
de indivíduos que foram expostos a dois tipos diferentes de audiovisuais: 
vt tradicional comercial de 30” e vídeo documentário. Anteriormente e 
após a exibição dos mesmos, os grupos responderam questionários com 
questões relacionadas com o conteúdo desses audiovisuais.Os resultados 
obtidos, dadas as peculiaridades desta pesquisa exploratória e qualitativa, 
não se demonstraram suficientes para afirmar se o documentário pode ser 
ou não uma ferramenta de comunicação mercadológica.

Palavras-chave: Vídeo Documentário. Televisão Digital. Consumidor 
Moderno.
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07
AS MUTAÇÕES OCORRIDAS NO COMPORTAMENTO 

DO CONSUMIDOR E COMO ESSAS REFLETIRAM 
NA EMPRESA CVI - COMPANHIA VONTOBEL DE 

INVESTIMENTOS.

Aluna: Fernanda Meneghetti
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: É possível observar que cada vez torna-se mais difícil conquistar 
o consumidor, diante da grande concorrência apresentada no mercado 
e pelas singularidades presentes nos produtos e serviços oferecidos aos 
clientes. Diante deste cenário, nota-se que o consumidor de hoje difere-se 
muito do consumidor de alguns anos atrás, tanto em relação as suas ne-
cessidades quanto as suas exigências. Com isso, o objetivo principal a ser 
verificado são as mudanças ocorridas no comportamento dos consumi-
dores nos últimos anos, observando como a empresa CVI – Companhia 
Vontobel de Investimentos percebe o consumidor atual e se esta teve que 
moldar-se em função de atender ao perfil dos consumidores, tanto em 
relação a sua estrutura quanto em suas ações.Inicialmente foi realizado 
um levantamento bibliográfico para obtenção de maiores informações a 
respeito do assunto a ser abordado na pesquisa. Consideraram-se auto-
res como Kotler (1998), Schiffman e Kanuk (2000) e Solomon (2002). 
Posteriormente, foi aplicado um questionário com dez perguntas abertas, 
semi-estruturadas, com o Diretor presidente e diretora de marketing da 
CVI para coleta de dados a respeito da empresa e opiniões sobre o tema 
a ser abordado.Após coletados os dados necessários para construção da 
pesquisa, desenvolveu-se a construção de seis capítulos que vão desde o 
estudo de marketing até as principais inovações e tendências apresentadas 
no complexo estudo do comportamento do consumidor.

Palavras-chave: Marketing de relacionamento. Publicidade. CVI.
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08
NOVELA – UM TEXTO FICCIONAL, MERCHANDISING – 

UM TEXTO REAL: A NOVA ALIANÇA.

Aluna: Fernanda Neves Marin
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Merchandising Comercial e telenovelas, um misto de irrealida-
de e fato concreto alicerçado em textos, discursos e montagens artísticas. 
Assim, é produzida a mais atual publicidade em televisão. É o reconheci-
mento em cena, de uma propaganda comercial, com intuito de retorno 
de venda. Alinhada esta nova aliança mercadológica e de retorno é pio-
neira à emissora de canal aberto Rede Globo de Televisão, um veículo 
detentor do maior número de ação deste molde, reconhecida por mérito, 
tradição e aperfeiçoamento constante. Logo, por análise de duas obras 
de teledramaturgia da Rede Globo de Televisão em horário considerado 
nobre, às 21 horas, estabeleceram-se critérios de reconhecimento de Mer-
chandising Comercial suas atuações e reconhecimentos. Quanto à me-
todologia, este trabalho refere-se a uma pesquisa de natureza qualitativa, 
classificada como descritiva, e que utilizou para o desenvolvimento do seu 
processo, a técnica do estudo de multi-casos.

Palavras-chave: Merchandising, Telenovela. Globo.
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09
ESTUDANTES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA 
UNIFRA E SUAS PRÁTICAS CULTURAIS: UM ESTUDO 

DE REPRESENTAÇÃO E IDENTIDADE.

Aluno: Guilherme Vieira Dorneles
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Esta pesquisa buscou identificar - através de práticas culturais 
de estudantes de Publicidade e Propaganda da Unifra - as representações 
que viabilizam a identidade de publicitário durante a formação acadêmi-
ca. Isto possibilitou observar os fluxos simbólicos que permeiam a relação 
do universitário com seu papel profissional em construção. Neste estudo, 
considerou-se a interiorização desse papel como fator essencial para a fi-
xação identitária, reforçada nas relações sociais cotidianas. Dessa forma, o 
contato com a formação universitária, a relação com seus amigos, família 
e objetos de consumo, por exemplo, influem na constante formação e 
atualização da identidade de publicitário do estudante, já que esta, de 
acordo com a perspectiva adotada pelos Estudos Culturais, está sempre 
em processo e precisa ser construída discursivamente, representada. Para 
averiguar essa realidade foram entrevistados três indivíduos, definidos a 
partir de dados obtidos em questionário respondido por todos os forman-
dos do curso. Na conclusão desta investigação, produziu-se um mapea-
mento das representações que estes estudantes produzem relacionadas à 
identidade de publicitário.

Palavras-chave: Representações. Identidade. Publicitário
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10
FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA E IDENTIDADES 

CULTURAIS: UMA ANÁLISE BARTHESIANA DAS 
IMAGENS FOTOGRÁFICAS DA “VIVO”.

Aluno: João Gabriel Danezi Morisso
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar imagens fotográficas 
publicitárias da comunicação institucional da empresa de telefonia celu-
lar Vivo, em Santa Maria-RS. Baseando-se em uma vertente semiológica, 
as categorias utilizadas na análise dessas imagens estão fundamentadas 
em Barthes (1990), compreendendo pose, objeto, estetismo, fotogenia e 
trucagem. Também se utilizou o contexto que não é uma categoria espe-
cifica, porém é descrito por Barthes (1990) como a relação imagem-texto. 
O estudo dessas fotografias publicitárias, no conjunto de suas peculiari-
dades, relaciona-se tanto com a reconstituição do processo que deu ori-
gem da imagem fotográfica, como a sua relação com as identidades pro-
movidas por sua representatividade social. As questões de representação e 
identidades são fundamentadas pelos Estudos Culturais em Silva (2004). 
Nesse sentido, busca-se, com este estudo, resgatar o histórico da fotogra-
fia, observar as realidades fotográficas, pesquisar a fotografia publicitária, 
observando os processos de conotação e significação para a construção 
da uma realidade fotográfica seguindo por sua representatividade social. 
Bem como apresentar a operadora de telefonia celular Vivo.

Palavras-chave: Análise de imagens. Vivo. Fotografia Publicitária. 
Identidades Culturais.
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11
CONSUMO E REPRESENTAÇÃO: UM ESTUDO DO 

BALLET NA NOVELA PÁGINAS DA VIDA.

Aluna: Josaine Giacomelli Zanella
Orientadora: Daniela Aline Hinerasky

Resumo: Esta pesquisa se insere na discussão sobre as relações entre represen-
tação, consumo, identidade, telenovela e ballet, com base na perspectiva dos 
Estudos Culturais, tendo o enfoque no processo de representação e consumo 
buscando visar estes dois lados o da representação do ballet e o consumo do 
mesmo. Tendo o bjetivo de analisar e compreender como a novela Páginas da 
Vida, pode-se constituir num espaço de representação identidária de jovens e 
crianças de classe econômica baixa. Constatamos que a novela relativamente 
contribui com a difusão do ballet, e a partir disso constatamos que crianças de 
baixa renda vieram a serem motivadas pela novela a fazer ballet.

Palavras-chaves: Telenovela. Representação. Identidade. Consumo. Ballet.

12
O OLHAR FEMININO SOBRE 

ANÚNCIOS DE CERVEJA.

 Aluna: Luciane Schmitz Brandão
 Orientadora: Janea Kessler

Resumo: O presente trabalho analisa o olhar feminino sobre anún-
cios de cerveja, onde elementos verbais e/ou não-verbais dos anún-
cios publicitários remetam à imagem da mulher erotizada. Optou-
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se por estabelecer como recorte anúncios das principais marcas de 
cervejas brasileiras: Skol, Brahma e Antarctica para serem objetos de 
pesquisa em discussões em grupos, a fim de coletar dados relevantes 
para o trabalho, pois os anúncios escolhidos exploram a figura da 
mulher – literal ou simbolicamente - em suas mensagens visuais e 
verbais.  O estudo revela opiniões de mulheres santa-marienses con-
sumidoras de cerveja a respeito do uso da figura feminina em anún-
cios publicitários de um produto direcionado, preferencialmente, ao 
público masculino.

Palavras-chave: Publicidade. Mulher. Cerveja.

13
A INFLUÊNCIA DA FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA POR 

MEIO DA PERSUASÃO POR IDENTIFICAÇÃO NOS 
ANÚNCIOS DA TRITON.

Aluno: Marcos Santos da Silva
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O trabalho que segue busca reunir os pressupostos teóri-
cos necessários para a formulação de uma metodologia de análise 
da fotografia publicitária. Nota-se que as fotografias publicitárias 
estão fortemente presentes no âmbito da cultura midiática, sendo 
indiscutível a grande influência dessas imagens sobre os seus espec-
tadores. O potencial de persuasão dessas imagens consegue desper-
tar a identificação e, por conseqüência, exerce um importante papel 
na construção da realidade dos consumidores. Esse efeito deve-se, 
principalmente, ao uso de técnicas de composição com comprovada 
eficiência e o apelo a uma simbologia carregada de sentidos. A meto-
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dologia de análise das fotografias publicitárias demonstrou como se 
constrói esse poder de persuasão sobre o público que as interpreta e, 
especificamente, neste trabalho, foram usadas imagens da campanha 
“Effective Happiness” da marca Triton veiculados nas   revistas Trip 
e Tpm dos meses de abril a julho. Os principais autores utilizados 
foram Barthes, Joly, Aumont e Dubois.

Palavras-chave: Fotografia publicitária. Identificação. Influência. Triton.

14
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING: UM 
ESTUDO SOBRE AS TENDÊNCIAS NO MERCADO 

PUBLICITÁRIO DE SANTA MARIA.  

Aluna: Mariana Dubou Hansel
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: O presente Trabalho Final de Graduação desenvolvido pelo cur-
so de Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda 
do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, buscou saber qual a 
tendência da Comunicação Integrada de Marketing dentro das agências 
de publicidade de Santa Maria. Lembrando que a CIM é vista hoje como 
uma opção para as agências de comunicação mais completa e adequada 
ao mercado e à rotina dos consumidores, que cada vez mais estão mais 
exigentes. A pesquisa procurou identificar o nível de envolvimento entre 
agência e cliente e os tipos de serviços oferecidos por essas agências, além 
de categorizar as agências de Santa Maria quanto à utilização ou não das 
ferramentas de Comunicação Integrada de Marketing. A pesquisa classi-
ficou-se como qualitativa e quantitativa seguida de um estudo descritivo. 
A técnica de pesquisa utilizada foi através de questionários, aplicados com 
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um responsável de cada agência sendo ao total oito agências, seleciona-
das por serem cadastradas pelo CENP (Conselho Executivo das Normas
-Padrão). Os resultados obtidos nesse estudo foram que, existe sim uma 
tendência para a utilização das ferramentas de Comunicação Integrada de 
Marketing, mas que falta por parte das agências uma parceria ou integra-
ção maior com seus clientes-empresa. 

Palavras-chave: Comunicação Integrada de Marketing. Agências de Pu-
blicidade e Propaganda. Tendência. Cliente-empresa.

15
ATENDIMENTO COMO FORMA DE 

FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE DE AGÊNCIA.

Aluna: Natália Teixeira Brandão
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: A fidelização dos clientes de agências de propaganda, através dos 
profissionais de atendimento, busca relacionamentos duradouros com os mes-
mos. As empresas procuram a satisfação das necessidades dos seus clientes e a 
superação de suas expectativas em relação ao serviço prestado pela agência. Isto 
serve para manter os clientes fiéis, além de garantir a empresa maior lucrativi-
dade. Este trabalho investigou, através de pesquisas bibliográficas, o perfil do 
profissional de atendimento, sua relação com os profissionais da agência, sua 
função e o que este deve fazer para manter clientes fiéis e satisfeitos.

Palavras-chave: Fidelização. Cliente. Profissional de atendimento.
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16
CORPO SIMBÓLICO: O USO DO FEMININO NA 

CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DAS FOTOGRAFIAS DE 
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE MODA.

Aluno: Pedro Ceccim Morales
Orientadora: Laura Elise de Oliveira Fabrício

Resumo: A representatividade simbólica do corpo feminino se faz cada 
vez mais presente nas ações midiáticas realizadas no nicho foto-publicitá-
rio de moda. Isso acontece devido ao alto grau de expressividade que este 
corpo possui nas representações imagéticas e que permitem aos inventivos 
e profissionais da área da publicidade criar, trabalhar e difundir as mais 
variadas redes de significação na tentativa de constituir uma construção 
de sentido específica através da imagem fotográfica. Desenvolve-se a par-
tir daí, uma analise qualitativa de gênero, onde são pesquisadas fotogra-
fias que trabalham o conceito de moda a partir do corpo feminino. Logo, 
elegem-se duas fotografias que pertencem a diferentes campanhas de uma 
renomada marca do mercado têxtil brasileiro na tentativa de demonstrar 
as diferentes tratativas estéticas e conceituais dadas ao corpo feminino, 
através das fotografias de campanhas publicitárias de moda no decorrer 
dos anos. Assim, percebe-se o quanto é freqüente o uso da imagem do 
corpo feminino para dar sustentação às redes simbólicas fabricadas no 
contexto foto-publicitario de moda, a fim de transmitir apreciações e so-
lidificar imagens.

Palavras-chave: Fotografia publicitária. Corpo. Moda. Feminino. Sím-
bolo. Sentido.
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17
ESTUDO DE CASO: REDE SUPER – GERENCIAMENTO 

DE MARCA NO PEQUENO VAREJO.

Aluna: Priscila Moura de Aguiar
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: O presente trabalho final de graduação desenvolvido pelo curso de 
Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro 
Universitário Franciscano - UNIFRA, busca compreender como o proces-
so de gestão de marca da Rede Super de Supermercados, em Santa Maria, 
influencia na razão de compra de seus clientes. A pesquisa buscou analisar 
esta gestão baseando seus estudos em um conjunto de ativos nomeado como 
Brand Equity, esses ativos  acabam por somar ou subtrair junto à marca e  seus 
valores tangíveis e intangíveis. O estudo buscou uma aproximação da reali-
dade dos processos de gestão de marca em varejo, considerando que o setor 
varejista é atualmente uma das áreas da economia que está constantemente 
em ascensão. A pesquisa almejou contribuir com discussões acerca da mesma 
temática, bem como colaborar com a composição de estudos futuros ou com-
parações com outros estudos de caso de mesmo teor.Esse estudo foi realizado 
junto aos consumidores de dez mercados cooperados da Rede Super e com 
dez gerentes desses mesmos mercados. A pesquisa classificou-se como estudo 
de caso, exploratória de caráter qualitativo e quantitativo seguido de estudo 
descritivo. A técnica de pesquisa utilizada foi através de questionários, aplica-
dos em cem consumidores, entrevista com dez gerentes e observação não par-
ticipativa da pesquisadora. De forma geral os resultados obtidos nesse estudo 
foram que, a Rede Super trabalha com alguns elementos de gestão de marca 
focados mais em estratégias competitivas como preço e acaba por não investir 
em pontos como padronização das lojas e comunicação visual, elementos que 
influenciam e interessam o consumidor para tomar sua decisão de compra.

Palavras-chave: Varejo. Gestão de Marca. Brand Equity. Rede Super.
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18
O REPOSICIONAMENTO DA HAVAIANAS 

COMO PRODUTO DE LUXO.

Aluna: Luciana Lorentz Pires
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este Trabalho Final de Graduação, que tem como objeto de estu-
do, o reposicionamento da Havaianas como produto luxo, buscou verificar 
a relação existente entre as perspectivas de consumo encontradas no perfil 
do público-alvo dos produtos de luxo, e a necessidade de posicionamento 
ou reposicionamento da marca diante este contexto. O objetivo foi reali-
zar um estudo aprofundado da influência do marketing e suas ferramentas 
mercadológicas na história da Havaianas, bem como, a evolução da san-
dália no cenário social, que no decorrer de seus quarenta anos no mercado 
revolucionou a imagem, até então alcançada, por uma simples sandália de 
borracha. A partir do levantamento destes dados, pôde-se identificar e ana-
lisar de forma concisa a problematização proposta a ser investigada: quais 
elementos de comunicação são utilizados nas campanhas produzidas para 
as edições especiais da Havaianas luxo. O trabalho ficou definido como 
uma pesquisa qualitativa exploratória descritiva, uma vez que a idéia é pro-
mover a compreensão do assunto em questão e descrever suas característi-
cas estabelecendo relação entre as variáveis. Os principais autores utilizados 
para embasar este estudo foram: KOTLER, Philip; LUPETTI, Marcélia; 
PINHO, José. B; além de artigos em revistas abordando temas como repo-
sicionamento de marca e produtos de luxo.

Palavras-chave: Marketing. Reposicionamento de marca. Produtos de luxo.
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01
A UTILIZAÇÃO DE SITE COMO DIVULGAÇÃO E 

ESTRATÉGIA DE VENDA NO COMÉRCIO 
TRADICIONALISTA DE SANTA MARIA.

Aluna: Aline Henriques Maia
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: Pesquisas realizadas mostram que a Internet encontra-se em 
fase de crescimento e está sendo muito bem aceito pelo público, as lojas 
virtuais estão ocupando espaço no mercado, portanto este trabalho final 
de Graduação tem como objetivo identificar as vantagens que a Loja Es-
tilo Campeiro tem ao utilizar a Internet para divulgação e estratégia de 
venda. A pesquisa foi definida como um estudo de caso de natureza qua-
litativa de caráter exploratório, já que se utilizou uma boa bibliografia e 
informações de pessoas que entendem do assunto para obter as respostas 
do problema em questão. Os principais autores utilizados nesta pesquisa 
foram: KOTLER, Philip; VASSOS, Tom; GUROVITZ, Hélio, além de 
artigos da Internet falando sobre a publicidade na Internet.

Palavras-chave: Internet. Divulgação. Estratégia de venda.
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02
UM ESTUDO DE CASO DE ESTÁGIO DOS 

EGRESSOS DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO.

Aluna: Ana Carolina Fernandes Figueiredo
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O presente estudo, realizado na área da Comunicação Social, 
especificamente na área de Publicidade e Propaganda, apresenta um es-
tudo de caso sobre os estágios realizados pelos egressos do ano de 2006, 
do Curso Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano. O 
objetivo deste trabalho foi compreender quais os processos que ocorre-
ram nesses estágios e se contribuíram para que as escolhas profissionais 
fossem confirmadas ou definidas durante a realização ou ao término dos 
mesmos. As técnicas utilizadas são: a pesquisa bibliográfica e entrevistas. 
O estudo foi estruturado tendo como base informações sobre o Curso de 
Comunicação Social no Brasil, as três principais habilitações na Comu-
nicação Social, o ensino de Comunicação Social no Rio Grande do Sul, 
o Curso de Comunicação Social no Centro Universitário Franciscano, a 
Profissão em Publicidade e Propaganda, o estágio e as principais empre-
sas de estágios e/ou recrutamento. A experiência de estágio tanto contri-
bui para os egressos ampliarem os conhecimentos profissional e pessoal, 
aprender a relacionar-se com os superiores e colegas de trabalho, respeitar 
as opiniões, ter argumentos em muitas outras questões onde estagiaram.

Palavras-chave: Ensino. Comunicação Social. Estágio. Publicidade e 
Propaganda.
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03
A PROPAGANDA, O UNIVERSO INFANTIL E A 

GRENDENE: A IDENTIFICAÇÃO DE UMA MARCA.

Aluna: Ariane Vizzotto Bocheneck
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo propor uma ANÁLISE 
descritiva, de natureza qualitativa, da IMAGEM da MENINA, em idade 
escolar, retratada em COMERCIAIS direcionados ao segmento infan-
til. Esta análise foi realizada acerca de três COMERCIAIS de calçados 
infantis da marca Grendene veiculados em julho e agosto de 2007. Esta 
pesquisa objetivou estudar o COMPORTAMENTO das crianças nos 
COMERCIAIS e ainda identificar as técnicas utilizadas na composição 
da IMAGEM da MENINA retratada nesses. Para a realização de tal pes-
quisa desenvolveu-se primeiramente um roteiro englobando as categorias 
a serem analisadas em cada um dos COMERCIAIS selecionados. Após 
essa ANÁLISE observaram-se os diversos tipos de ESTEREÓTIPOS 
apresentados pelas meninas nas peças publicitárias. Foram identificados 
ainda alguns ESTEREÓTIPOS que aparecem com mais freqüência na 
publicidade brasileira. Em relação ao objetivo da ANÁLISE, observou-se 
que os diferentes tipos da IMAGEM da MENINA retratada nos CO-
MERCIAIS, variam muito de acordo com as roupas e assessórios utiliza-
dos na composição de sua IMAGEM.

Palavras-chave: Análise. Imagem. Menina. Comerciais. Comportamen-
to. Estereótipo.
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04
TAM MAGAZINE.

Aluno: Arlan Fernandes Pereira
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho final de graduação tem como objetivo en-
tender a função das revistas customizadas, especificamente da revista de 
bordo TAM Magazine. Para isso tornou-se necessário analisar os maiores 
anunciantes, descobrir o que os leva a anunciar na revista de bordo e ve-
rificar qual a expectativa de tendências do mercado de revistas de bordo. 
A metodologia utilizada para esclarecer os questionamentos foi composta 
por pesquisa em cima das revistas e envio de questionário para as empre-
sas que anunciaram com maior freqüência. A análise foi realizada com as 
informações enviadas pelas empresas que retornaram o questionário res-
pondido e demais informações indicadas pelas mesmas cruzadas com os 
principais pontos do referencial teórico. O resultado obtido ficou dentro 
do esperado pois ficou comprovado o fato de que a revista de bordo TAM 
Magazine tem realmente um retorno positivo para as empresas porque o 
público-alvo coincide com o público TAM, esse diferencial de saber real-
mente quem atingir levou as empresas a concluírem objetivos. O material 
editorial e a qualidade da estrutura da revista contribuem para que ela 
tenha grande credibilidade na hora de ocupar o tempo de viagem através 
da leitura construtiva e cultural.

Palavras-chave: Tam Magazine. Revista. Viagem.
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05
O CONSUMO E A “MAGIA” DO CD ORIGINAL.

Aluno: Bernardo Magoga Bosak
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Este é um estudo referente às razões que levam algumas pessoas a 
comprarem CDs originais no Brasil, mesmo já podendo usufruir das mesmas 
músicas nos seus computadores pessoais. Para isso o consumo foi abordado 
dentro de alguns campos científicos como o da economia, da psicologia, da 
sociologia e da antropologia. Essas apresentam estudos que apontam para 
possíveis motivos relacionados às escolhas das pessoas por bens utilizados 
para si e no convívio social. Para a construção desta investigação também se 
abordou a Internet e as novas tecnologias que estão disponíveis no mercado 
que possibilitam novas formas de acesso à música. A análise dos resultados 
apresenta motivos pelos quais as pessoas consomem o CD original.

Palavras-chave: Consumo. CD Original. Objeto.

06
CONSUMO, MODA E TELENOVELA: O FIGURINO DE 

NOVELA COMO FATOR DECISÓRIO NA HORA DA 
COMPRA E NA BUSCA PELO CONSUMO.

Aluna: Bruna Magalhães Bitencourt
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este Trabalho Final de Graduação aborda o Consumo, rela-
cionado com a Moda e as Telenovelas. De caráter qualitativo, o desen-
volvimento deu-se através de uma pesquisa bibliográfica e de campo, em 
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6 lojas de acessórios do centro de Santa Maria-RS. Com a finalidade de 
saber se o figurino apresentado nas telenovelas da Rede Globo interfere 
no comportamento das consumidoras santa-marienses na hora de com-
prarem seu acessórios.

Palavras-chave: Consumo. Moda. Telenovelas.

07
PUBLICIDADE E ARTE: A RELAÇÃO DE INTEGRAÇÃO 

DE ELEMENTOS DA PUBLICIDADE NA ARTE.

Aluno: Daniel de Oliveira Rangel
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O presente trabalho final de graduação desenvolvido para curso de 
Comunicação Social – habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro 
Universitário Franciscano - UNIFRA, busca investigar a relação da arte com 
a publicidade, para melhor entender o surgimento de elementos publicitários 
dentro de obras de arte. O estudo almejou identificar e construir conheci-
mento a respeito da evolução da publicidade e o surgimento de logomarcas, 
embalagens, e referências comerciais, inseridos em obras de arte. Realizando 
juntamente, um apanhado histórico da publicidade e deste gênero de arte. A 
técnica de pesquisa utilizada de natureza qualitativa desenvolveu-se a partir 
de procedimentos do método de pesquisa exploratória ou pesquisa biblio-
gráfica. Para dar conta desta proposta, foi escolhido como objeto de estudo, 
a publicidade, a indústria cultural e alguns movimentos da história da arte. 
A publicidade como parte integrante do estudo, a indústria cultural como 
meio onde está inserida e movimentos e artistas envolvidos com a arte e com 
o uso de referencias comerciais, como o movimento Pop Art, Andy Warhol e 
Richard Hamilton. Relacionados com o estudo e contribuindo para a cons-
trução do conhecimento entorno do assunto, utilizamos Henry de Toulouse
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-Lautrec, Marcel Duchamp, Arte Conceitual, Richard e o movimento Dadá. 
De uma forma geral com os resultados, aprendeu-se bastante sobre os temas 
envolvidos na pesquisa, além de identificar a relação dos elementos comer-
ciais dentro das obras de arte e qual sua relação com o contexto.

Palavras-chave: Arte. Publicidade. Indústria Cultural. Comunicação.

08
O PAPEL DO BRINDE, PARA OS ACADÊMICOS DO 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA 
UNIFRA, NA HORA DA COMPRA DOS SALGADINHOS 

CHEETOS COM SURPRESA – A INVASÃO DOS 
CACHORRINHOS.

Aluna: Danielle Xavier Miron
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho final de graduação que tem como objeto de es-
tudo o papel do brinde na hora da compra dos salgadinhos Cheetos com sur-
presa. Buscou-se verificar a utilização do mesmo como uma estratégia de pro-
moção visto que hoje em dia há uma padronização dos produtos e também 
o uso ostensivo de ferramentas que visam captar a atenção do consumidor e 
consequentemente aumentarem as vendas. O trabalho ficou definido como 
um estudo de caso, de caráter exploratório e de natureza tanto qualitativa 
quanto quantitativa, considerando que as informações obtidas se comple-
tam. O objetivo é realizar um estudo que contempla as bases do marketing, 
sua história e conceitos, promoção de vendas orientada para consumidores, 
bem como realizar um estudo sobre o comportamento do consumidor, suas 
teorias e motivações. Além disso, se fez necessário um breve estudo sobre 
a sociedade de consumo, construção de desejo e características de produto, 
objeto principal de comercialização, sem o qual não existiriam os compostos 
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anteriores. A partir do levantamento da revisão bibliográfica e da coleta de 
dados pôde-se identificar e analisar de forma concisa a problematização pro-
posta a ser investigada. A análise de conteúdo dos resultados aponta para a 
idéia de que o brinde muitas vezes influencia na hora da compra, às vezes até 
condiciona o comportamento, alavancando o número de vendas do produto.

Palavras- chave: Promoção de vendas. Brindes. Comportamento do con-
sumidor.

09
COCA-COLA NA LINGUAGEM MTV. UMA ANÁLISE 

DA INTEGRAÇÃO ENTRE MARCA E CONTEÚDO NO 
“MTV ESPECIAL: ESTÚDIO COCA-COLA”.

Aluno: Fernando Ferreira Fernandes
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar a utilização de 
uma linguagem audiovisual não convencional, a linguagem MTV, como 
forma de gerar identificação e aproximação entre marca e público-alvo atra-
vés do programa “MTV especial: Estúdio Coca-Cola”. Assim, buscou-se 
observar o atual cenário da comunicação, abordando referenciais teóricos 
que tratam de segmentação de públicos, gestão de marca, marketing como 
uma estratégica Branded Entertainmen e principalmente características da 
linguagem MTV. Por fim, realizouse uma Análise de de três programas pro-
duzidos pela parceiria MTV e Coca-Cola, para identificar o nível de expo-
sição do espectador à marca Coca-Cola durante o programa e compreender 
como esta marca insere-se no conteúdo apresentado por ele.

Palavras-chave: Segmentação de público-alvo. Pós-Modernidade. Cul-
tura. Linguagem MTV.
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10
IMAGEM DE MARCA E POSICIONAMENTO: 

UM ESTUDO DE CASO.

Aluna: Larissa Salamoni Bassi
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar como deve ser a 
construção da imagem de marca de uma empresa e de como a comu-
nicação, mais precisamente a publicidade contribui para tal. Assim, 
estudou-se quais são os fatores tanto tangíveis quanto intangíveis que 
fazem parte da formação dessa imagem, verificou-se as estratégias de 
posicionamento, as associações de marca, como as marcas criam valor e 
como esse valor é gerenciado. Para que tal estudo pudesse ser realizado, 
foi escolhida uma empresa de prestação de serviços da cidade, a escola 
de idiomas Challenger Brasil. Assim, buscou-se verificar as estratégias 
de posicionamento desta empresa, as associações por esta desejadas, a 
comunicação utilizada e a percepção de parte de seu público-alvo (alu-
nos de graduação da UNIFRA) a respeito da imagem formada por estes 
sobre a empresa. Dessa forma, tentou-se entender como se criam as as-
sociações entre público e marca e se a comunicação possui competência 
ao representar através de suas mensagens, as associações e o posiciona-
mento que a empresa deseja refletir.

Palavras-chave: Imagem de marca. Posicionamento, Challenger Brasil.
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11
PUBLICIDADE E MARKETING AMBIENTAL: 

A PERCEPÇÃO DE FORMADORES DE OPINIÃO.

Aluno: Márcio Zanetti Negrini
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Ao observar-se o crescente número de organizações que utilizam 
a temática ambiental como forma de gerar valor a seus públicos, este estudo 
propõe, através do método qualitativo, abrir caminhos para o entendimento 
da percepção de formadores de opinião acerca da publicidade e do marketing 
ambiental. Objetivou-se, nesta investigação, elaborar uma definição concei-
tual de formadores de opinião, selecionando-se quatro sujeitos para amostra. 
Realizou-se uma triagem em anúncios da Revista Veja produzidos a partir de 
estratégias de marketing ambiental, tendo-se em vista a exposição dos sujeitos 
a estes anúncios. Procurou-se identificar a percepção dos sujeitos a partir da 
entrevista semi-estruturada, tendo-se em vista a motivação no consumo, ima-
gem de marca percebida, hábito de indicações, práticas que possuem maior 
reconhecimento e a credibilidade das marcas que veiculam publicidades, 
valendo-se de estratégias de marketing ambiental. A construção teórica que 
sustenta a ida a campo promove uma interlocução entre autores refletindo-se 
sobre: os desafios para o marketing na sociedade de informação, as novas rela-
ções do consumidor com anunciantes e publicidade, a publicidade ambiental 
como uma modalidade de retórica mercadológica e o papel do formador de 
opinião na construção da imagem de marca. Nas análises de cada sujeito, 
bem como no cruzamento destas análises com os objetivos desta pesquisa, 
pode-se notar que não há total credibilidade por parte das marcas diante dos 
formadores de opinião investigados. Não obstante, notadamente, há uma 
percepção favorável às iniciativas de marketing ambiental das empresas.

Palavras-chave: Publicidade Ambiental. Marketing Ambiental. Forma-
dor de Opinião. Percepção.
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12
PRETO NO BRANCO: A PRESENÇA DO NEGRO 

NAS PÁGINAS DE VEJA.

Aluna: Maria Fernanda de Almeida de Batista
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O presente trabalho faz uma investigação sobre o olhar da revis-
ta Veja a cerca da figura do negro nos anos de 1969, 1988 e 2007. Através 
de uma análise do conteúdo publicitário e editorial do veículo e com base 
na comunicação verbal ali usada, busca-se descobrir como foi trabalhada 
a figura do negro durante o período estipulado. Toma-se o mês de maio 
como recorte comum para a seleção das edições da revista Veja por se tra-
tar do mês em que se comemora a Abolição da Escravatura no País. Além 
do argumento vindo de pesquisa bibliográfica, faz-se necessário contar 
com o contexto histórico para a melhor obtenção de resultados.

Palavras-chave: Publicidade. Negro. Comunicação verbal.

13
A INTERATIVIDADE NA INTERNET COMO FERRAMENTA 

NA MANUTENÇÃO DA IMAGEM DE MARCA.

Aluno: Miguel Angelo Alves Lovato
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho tem por objetivo propor uma análise exploratória 
da interatividade dentro do ambiente da Internet, partindo do levanta-
mento de que ferramentas os maiores anunciantes nacionais do segmento 
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automobilísticos fazem uso em seus sites. Tal proposta procura expor, 
de maneira qualitativa, as ferramentas e o conteúdo abordado por esses 
concorrentes, objetivando a evidência de sua marca e de seus produtos 
na defesa do posicionamento. Foi definido um roteiro de avaliação a ser 
seguido na observação dos sites. Este roteiro foi aplicado entre os anun-
ciantes de forma que as ferramentas utilizadas por eles sejam listadas e 
analisadas com mesmo critério, no caso quanto ao seu formato, seu nível 
de interatividade e objetivo. Após a análise, foi observada a importância 
que esses anunciantes dão à imagem de sua marca e a customização do 
conteúdo destinado ao público-alvo de um de seus produtos. Quanto aos 
objetivos, observa-se que as montadoras dão maior importância para o 
conteúdo transmitido e para a comunicação que visa gerar consciência de 
marca ou produto, fazendo uso de uma interatividade que gera um rela-
cionamento e, conseqüentemente, uma identificação com o consumidor.

Palavras-chave: Análise. Internet. Sites. Marca. Posicionamento.

14
COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING: 

O CASO ORIUM.

Aluna: Milena Marinho Mottini
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: O objetivo deste trabalho foi caracterizar a metodologia empre-
gada por uma empresa de comunicação integrada de marketing (CIM) 
com atuação no estado do RS: o Grupo Orium de Comunicação e Mar-
keting. Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso descritivo. A 
coleta de dados, inicialmente feita através de pesquisa documental, foi 
complementada com entrevistas pessoais baseadas em roteiro semi-estru-
turado com três diretores e o presidente da empresa. Os dados coletados 
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apontam para uma empresa pronta para atender as necessidades dois seus 
clientes por meio das técnicas da comunicação integrada de marketing. 
O Grupo está subdividido em cinco empresas, cada uma especialista em 
uma área da comunicação. Mais ainda, a pesquisa demonstrou forte in-
terdependência entre as subdivisões do Grupo. A metodologia empregada 
pela empresa foi descrita e resultou na composição de um modelo gráfico.

Palavras-chave: Marketing. Propaganda. Comunicação integrada.

15
MARKETING DE GUERRILHA: ESTRATÉGIAS 

PRESENTES NAS AÇÕES DO CROSSFOX.

Aluna: Nanthala Betancourt Arizaga
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: A saturação da informação na mídia tradicional e a dificuldade 
de enfatizar diferenciais entre os produtos provocam a necessidade de 
pensar novas maneiras de se comunicar com o consumidor. A proposta 
do marketing de guerrilha é chamar a atenção de forma ágil, ousada e sur-
preendente e, por isso, busca realizar ações de alto impacto na sociedade; 
gerando, conseqüentemente, muito boca-a-boca e mídia espontânea. As 
grandes empresas estão utilizando este tipo de marketing para atingir os 
seus consumidores e trazerem atitude para suas marcas. Com isto, o pre-
sente trabalho busca definir quais as estratégias de guerrilha presentes nas 
ações contestatórias - exibição no bondinho do Pão de Açúcar, Rafting, 
Rapel e Tirolesa - que a empresa automobilística Volkswagen realizou 
com o utilitário esportivo CrossFox. É um estudo de caso que visou per-
ceber as estratégias e o posicionamento passado ao público-alvo. Aliada 
a este método, também foi utilizada a técnica de documentação direta, 
por meio de questionários. Conclui-se que o marketing de guerrilha é 
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uma maneira inusitada de chamar a atenção do consumidor e fazer com 
que aumente a credibilidade da marca perante os mesmos. No caso do 
CrossFox, foi possível constatar que a realização de ações ousadas com 
o carro despertou a curiosidade e a atenção dos consumidores e gerou 
muita mídia espontânea.

Palavras-chave: Marketing, Guerrilha, Estratégia, CrossFox.

16
ESTRATÉGIAS PRESENTES EM 

ANÚNCIOS DA NATURA.

Aluna: Paola Cassol Zago
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho visa analisar as estratégias presentes nos anúncios 
publicitários institucionais da Natura desde 1976 até 2001. Inicialmente, 
foi realizada uma leitura sobre a evolução da comunicação da empresa, 
disponível em seu endereço eletrônico e, após, uma seleção dos anúncios 
que mais se destacaram no mercado. Para o entendimento do uso de 
linguagem e abordagem inovadoras, tomou-se como objetivo principal 
identificar o posicionamento e as estratégias utilizadas em cada anún-
cio, que remetem ao contexto em que estão inseridos. Este estudo serviu 
de referência para interpretar as mudanças ocorridas na comunicação da 
Natura ao longo dos anos e para comprovar o respeito e a preocupação 
constante que a mesma possui para com o seu público.

Palavras-chave: Estratégias. Posicionamento. Natura.
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17
O FOLCLORE GAÚCHO NA RÁDIO 

NATIVA FM DE SANTA MARIA: UM ESTUDO SOBRE 
CONSUMO CULTURAL.

Aluno: Rafael Ambos de Góes
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este Trabalho Final de Graduação aborda a relação de consumo 
entre os profissionais de uma Rádio com programação exclusivamente 
nativista com o Folclore Gaúcho. A Pesquisa mostrou preferências dos 
profissionais, a relação deles com o Folclore Gaúcho, e o que eles mantém 
de relação com suas origens.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Rádio. Folclore Gaúcho.

18
GIMMICK E MARCA: APROPRIAÇÕES 

DE UMA IDENTIDADE.

Aluno: Rafael Marcelino Bald
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: tema estudado no presente trabalho é baseado nisso, o qual se 
encontra o compreender a utilização do gimmick como importante fer-
ramenta na publicidade e a relação à que este é proposto quando aplicado 
em uma campanha publicitária.

Palavras-chave: Marca. Identidade. Gimmick.
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19
AS PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS 

CONTEMPORÂNEAS E AS TEORIAS SÓCIO-
ANTROPOLÓGICAS DE M.MAFFESOLI.

Aluno: Ricardo Dias Schirmer
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: No espaço das práticas publicitárias, este estudo utiliza as dis-
cussões teóricas de M.Maffesoli, bem como uma análise de caso de ví-
deos da Coca-Cola, para refletir sobre o lugar das novas sociabilidades 
do mundo ocidental na comunicação. A publicidade trabalha no mundo 
pós-moderno, buscando seu público-alvo e tentando se comunicar com 
ele, ocupa um pequeno limiar onde se encontra e separa as empresas dos 
consumidores, confundindo a pessoa, observada na sócio-antropologia, 
em público-alvo, analisado pelo marketing, transformando-os em sinô-
nimos. Com a pós-modernidade e as suas variações, a Coca-Cola cria 
uma nova campanha mundial, a “The Coke Side of Life”, substituindo 
a “Always Coke”. Os vídeos, ao serem analisados mostrarão os diferentes 
símbolos que cada campanha domina. O objetivo é que com este co-
nhecimento poderemos encontrar mídias eficazes, símbolos apropriados, 
expressões corretas e formas de se aplicar a publicidade para o grupo de 
consumidores que realmente se deseja atingir.

Palavras-chave: Pós-Modernidade. Comunicação. Publicidade. Sociolo-
gia. Antropologia. Michel Maffesoli. Coca-Cola. Tribos. Consumidores.
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20
A PUBLICIDADE, AS MULHERES E 

O CORPO PERFEITO.

Aluna: Suelem Calgaro
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: O presente trabalho analisa a opinião feminina sobre a pres-
são exercida pela publicidade na vida de mulheres santa-marienses que 
buscam o corpo perfeito, onde elementos verbais e/ou não-verbais dos 
anúncios publicitários remetam uma imagem da mulher perfeita. Esta-
beleceu como recorte anúncios impressos em revistas das marcas Fem-
mina, Vichy Laboratories, Nívea Body, Dumond, Mary Kay, Valisére 
Romantic Love e LiaLine, todos direcionados ao público feminino para 
serem objetos de pesquisa nas discussões em grupos, a fim de coletar 
dados relevantes para o trabalho. Tais anúncios escolhidos tentam re-
tratar a figura da mulher com o corpo perfeito, nas mensagens verbais 
e não verbais. O estudo revela opiniões de mulheres santa-marienses a 
respeito do uso da figura da mulher na publicidade.

Palavras-chave: Publicidade. Mulher. Beleza.
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21
O IMPLÍCITO E O EXPLICITO: 

UMA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO PUBLICITÁRIO 
DENTRO DO JORNALISMO.

Aluna: Tássia Bolson Moro
Orientadora: Laíse Zappe Loy

Resumo: Este trabalho visou analisar a construção discursiva engendrada 
entre a publicidade e o jornalismo, dentro de um suporte midiático. O jor-
nal impresso que fez parte do estudo foi o Diário de Santa Maria do mês 
de Dezembro de 2006. A partir do aprofundamento de discurso, análise do 
discurso, construção jornalística e seus preceitos e da estruturação textual da 
publicidade, observou-se que existe uma hibridização entre as duas áreas da 
comunicação. Nisto a publicidade se faz presente dentro da construção dis-
cursiva do jornal impresso e como ela se mostra. Essa narrativa formata a 
problemática deste trabalho, que buscou, então, entender essa reconstrução 
do discurso e como a publicidade se apresentava dentro dele. Para melhor es-
tudar, o corpus foi definido e separado por categorias, onde se apresentavam 
os traços mais importantes da publicidade, onde foram comparados, inter-
pretados e analisados. Percebeu-se que o jornal apresenta uma certa preocu-
pação com seu consumidor e que a publicidade criou o seu espaço dentro das 
matérias jornalísticas. Assim, a publicidade e o jornalismo andam e se com-
plementam de maneira a gerar um discurso único para o seu enunciatário.

Palavras-chave: Discurso Publicitário. Discurso Jornalístico. Estratégias 
Discursivas. Hibridização.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

49

22
MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA: 

OS REFLEXOS DE SUA PRÁTICA NO PROCESSO DA 
COMPRA POR IMPULSO.

Aluno: Tiago da Silva Santos
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: Este trabalho trata da execução do merchandising de ponto-
de-venda (PDV) e a sua relação com o processo da compra por impulso. 
Foram realizados estudos sobre as teorias da percepção, a decisão de com-
pra, comunicação de marketing, merchandising e suas funcionalidades. A 
partir destes estudos foi possível traçar uma pesquisa para aferição regio-
nal sobre as técnicas de merchandising utilizadas em um supermercado 
de Santa Maria- RS e sua relação com o comportamento de compra do 
consumidor da cidade. Esta pesquisa é de natureza quali-quantitativa. 
Os resultados apresentam uma correlação dessas duas variáveis e uma 
forte incidência de compras não planejadas. Através destes resultados, 
foi possível também traçar outras considerações referentes à atmosfera de 
compra e o comportamento do consumidor, por exemplo.

Palavras-chave: Merchandising. Ponto-de-venda. Compra por impulso.
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23
O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA 

CAMPANHA ELEITORAL DE YEDA CRUSIUS.

Aluna: Valéria dos Santos Anhaia
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O objetivo deste trabalho foi mostrar a existência do Marketing 
de Relacionamento Campanha Eleitoral, ano de 2006, de Yeda Crusius. 
A metodologia utilizada constou de pesquisa bibliográfica, consulta ao 
Jornal Zero Hora, material publicitário, entrevistas. O estudo foi estru-
turado tendo como base as definições de Marketing, Marketing de Rela-
cionamento, Marketing Político, Marketing Eleitoral, campanha eleitoral 
de Yeda Crusius. Sendo os objetivos plenamente alcançados. Essa analise 
permitiu concluir que Marketing de Relacionamento, Marketing Políti-
co e Marketing Eleitoral, tem pontos em comum como, o dinamismo, 
sujeito a mudanças; a busca de satisfazer as necessidades do candidato/
empresa e eleitor/consumidor. Para este estudo, foi analisada a campa-
nha eleitoral de Yeda Crusius, ao cargo de Governador (a) do Estado do 
Rio Grande do Sul. As ferramentas utilizadas destes conceitos foram os 
cabos eleitorais, os comitês do partido, as reportagens da Zero Hora, as 
coligações feitas com os demais partidos, programa de governo, comícios, 
slogan, símbolo e jingle.

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento. Marketing Político. 
Marketing Eleitoral. Yeda Crusius.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

51

24
COMUNICAÇÃO E INTERNET: 

OS WEBSITES DA DUPLA GRE-NAL.

Aluno: Viriato Surreaux Vargas Marchiori
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O avanço tecnológico aliado à globalização desencadeia uma 
série de mudanças diárias que necessitam o acompanhamento constante 
de empresas e entidades que não desejam ficar para trás diante de sua 
concorrência e do mercado. No futebol e no marketing esportivo, não 
é diferente. Na busca por estabilidade financeira, clubes de futebol estão 
revendo seus conceitos de comunicação e abordagem ao público-alvo, 
apostando na tecnologia, interatividade, acessibilidade e demais benefí-
cios que a internet pode oferecer a quem utiliza esse meio. Grêmio Foot
-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional, os principais clubes do 
Rio Grande do Sul, são protagonistas de duras batalhas dentro e fora de 
campo e ambos não admitem perder para o rival em quaisquer que sejam 
as atividades. O estudo dos websites dos dois Clubes busca entender as 
estratégias de comunicação e aproximação usadas pelos Clubes para com 
o seu maior patrimônio: o torcedor.

Palavras-chave: Comunicação. Clubes de Futebol. Internet. Website.
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25
A IDENTIFICAÇÃO DO JOVEM ATRAVÉS DOS 

CARTAZES DE VESTIBULAR DA UNIFRA.

Aluna: Leticia Barros Pohlmann
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: O trabalho é um estudo referente à identificação da linguagem 
dos jovens, por meio dos cartazes de vestibular do Centro Universitário 
Franciscano. Seu principal objetivo é avaliar a existência da identificação 
dessas mensagens com o público-alvo. Para que fosse possível analisar com 
maior precisão certos aspectos, fez-se necessário abordar alguns campos 
científicos específicos da comunicação como os Estudos Culturais, que 
fornecem o embasamento teórico necessário para as especificações, das re-
presentações, em questão. Através de uma análise descritiva dos cartazes de 
Vestibular Verão e de Inverno da UNIFRA, (1999 a 2007), verificou-se a 
adequação da linguagem e sua representação ao jovem alvo da instituição.

Palavras-chave: Vestibular. Cartazes de vestibular. Jovem. Representa-
ções Culturais.
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26
A DINÂMICA DO GRAFISMO NO 

VÍDEO PUBLICITÁRIO CONTEMPORÂNEO – 
DO CARTÃO AO MOTION GRAPHICS.

Aluno: Renato Ortiz
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: A condição pós-moderna modificou o vídeo publicitário, origi-
nado na modernidade. Nessa transição, o grafismo sofre alterações signifi-
cativas, estéticas, de produção e estruturais. Esta pesquisa visa compreen-
der os aspectos que fazem do grafismo no vídeo publicitário um eficiente 
meio de difusão de mensagens comerciais na condição pósmoderna. Para 
estabelecer a evolução na dinâmica do videografismo e ressaltar sua im-
portância em relação aos demais produtos culturais, a pesquisa utiliza 
a observação não-participante, a sociologia positiva de Augusto Comte 
e a adequada pesquisa bibliográfica. A dinâmica do grafismo publicitá-
rio contemporâneo em sua forma, conteúdo e linguagem caracteriza de 
maneira única a condição pós-moderna: a efemeridade das mensagens 
gráficas e visuais, seus aspectos fugidios e suas nuances estéticas.

Palavras-chave: Grafismo. Publicidade. Vídeo. Pós-Modernidade.
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01
A PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO DE MARKETING – 
UM ESTUDO DE CASO UNIMED SANTA MARIA.

Aluna: Andressa Dembogurski Ribeiro
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: A comunicação é a base da existência humana, sem ela seria 
quase que impossível a vida em sociedade, e é através dela que as ações 
diárias, sejam pessoais ou sociais se mantém. A comunicação organiza-
cional pode ser dividida em comunicação interna e externa e serve para 
divulgação diante de seus diferentes públicos. Com o avanço das tecno-
logias e o surgimento de diversas mídias, as empresas estão se adaptando 
e tentando diferenciar-se da concorrência. Para isso a comunicação inte-
grada de marketing trabalha com os diversos meios de comunicação exis-
tentes e todas as ações são executadas em sinergia, uma complementando 
a outra. Com o objetivo de entender como é praticada a Comunicação de 
Marketing na Unimed Santa Maria-RS, foi realizado um estudo de caso, 
em que o material de comunicação da Unimed Santa Maria foi analisado 
e entrevistas foram concedidas pela Analista de Comunicação da Federa-
ção Unimed – RS, Rosane Martins e pela Assessora de Comunicação da 
Unimed Santa Maria, Fabrise Müller. A pesquisa realizada indicou que, 
mesmo sendo uma das maiores anunciantes Santamariense, a Unimed 
Santa Maria ainda não realiza a comunicação integrada de marketing, 
pois existem meios de comunicação que ainda não estão sendo utiliza-
dos corretamente e em sinergia. Mesmo assim, a cooperativa acredita no 
valor da propaganda e nas ações de marketing, e cada vez mais procura 
trabalhar de forma correta, encaminhando-se assim, para em um futuro 
próximo praticar a comunicação de uma forma mais completa.

Palavras-chave: Estratégia. Comunicação. Marketing.
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02
O VÍDEO E O 3D NA INTERNET MAXIMIZAM A 

EXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR COM AS MARCAS?

Aluno: Byron Castro Cerda
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: A proposta deste trabalho é analisar se o vídeo e o 3D na internet 
são capazes de maximizar a experiência do usuário com as marcas. Para isto, 
foi realizada uma entrevista com cinco jovens, usuários de internet, cada 
um com forte admiração por uma determinada marca. A entrevista visava 
traçar o consumo de mídia de cada jovem para que, após, os resultados 
pudessem ser cruzados com os temas abordados no decorrer do referencial 
teórico e, assim, obtendo-se dados que pudessem responder ao objetivo 
deste trabalho. As conclusões que se constataram foram que o vídeo e o 3D 
são ferramentas capazes de maximizar a experiência do usuário na internet, 
mas que, isolados, não podem gerar fidelidade à marca por parte do con-
sumidor, pois precisam estar associados a outros meios de comunicação.

Palavras-chave: Vídeo. Marca. Consumo. Mídia. Pesquisa. Entrevistas.
Fidelidade.
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03
USOS E APROPRIAÇÕES DO MARKETING VIRAL: O 

CASO MELISSA CREATEYOURSELF.

Aluna: Camila Reck Figueiredo
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O presente estudo visa discutir as estratégias de marketing ad-
vindas da era das novas tecnologias, que público elas atingem e como elas 
podem ser exploradas nessa nova cultura. O trabalho é baseado no Mar-
keting Viral e analisa a campanha CreateYourself, dos calçados Melissa, 
permitindo uma reflexão sobre identidade, consumo e as ferramentas de 
marketing. Esta pesquisa é um estudo de caso de natureza qualitativa. 
Para dar embasamento ao trabalho, foi feito o referencial teórico baseado 
principalmente em Kotler (2003), Godin (2001), Rosen (2001), Salz-
man; Matathia; O’Reilly (2003), Canclini (1995) e Hall (2000).

Palavras-chave: Marketing Viral. Consumo. Identidade. Melissa.

04
MÍDIAS EXTENSIVAS NO MERCADO DE 

SANTA MARIA: PLANEJAMENTO E USO.

Aluno: Danielle Pires Stoever
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: As mídias extensivas estão ganhando cada vez mais espaço no 
planejamento de comunicação das empresas, comumente integrando o 
mix de mídia sugerido pelas agências. Esse tipo de mídia acrescenta cria-
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tividade para a comunicação e possibilita que a mensagem seja focada 
no público-alvo, por isso se torna evidente o investimento no sentido 
da profissionalização dessas mídias, já bastante usadas por anunciantes 
de grande porte. Porém, em mercados menores como a cidade de Santa 
Maria, onde grande parte dos anunciantes são oriundos do comércio, da 
educação e da medicina hospitalar, formando um extenso contingente de 
empresas de micro, pequeno e médio porte, ainda há pouco investimen-
to em mídias extensivas. Portanto, a presente pesquisa tem por objetivo 
analisar os fatores que influenciam o uso ou não de mídias extensivas na 
comunicação de pequenas e médias empresas de Santa Maria, segundo a 
perspectiva das agências de propaganda da cidade. Através de entrevistas, 
oito agências credenciadas pelo CENP, traçaram uma visão sobre o mer-
cado publicitário de Santa Maria, e o que está sendo produzido dentro da 
cidade em termos de mídia extensiva.

Palavras-chave: Publicidade. Mídias extensivas. Agências.

05
PATROCÍNIO ESPORTIVO EM CAMISETAS 
DE FUTEBOL: UM ESTUDO DE CASO DO 

UNIFORME DO GRÊMIO F.B.P.A.

Aluno: Eder Zambeli Fontella
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo analisar as situações de 
patrocínio pelas quais passou o uniforme do Grêmio desde o ano de 2000 
ao de 2008 e com isso demonstrar a importância do patrocínio esportivo, 
tanto para os clubes beneficiados pelos ganhos financeiros advindos das par-
cerias, quanto para as marcas, que optam por esse tipo de exposição visando 
consolidar suas marcas junto ao grande público. A pesquisa traz conclusões 
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pertinentes para os gerentes responsáveis pela comunicação de marcas e pro-
dutos e serve de ponto de partida para futuros estudos sobre o tema.

Palavra-chave: Mídia. Patrocínio. Estratégia.

06
O ANDRÓGINO NA FOTOGRAFIA 

PUBLICITÁRIA DE MODA: UM ESTUDO DE CASO 
DA CAMPANHA CALVIN KLEIN JEANS 2007.

Aluna: Estela Mara Vieira Fonseca
Orientadora: Laura Elise de Oliveira Fabrício

Resumo: O presente trabalho propõe uma reflexão acerca da fotografia 
como meio reprodutor e divulgador do produto moda, através da cons-
trução de identidades que irão permear o imaginário do público consu-
midor. A partir da análise da imagem fotográfica é possível compreender 
como se dá a construção dessa identidade, pautada no contexto sócio-
cultural da produção e nas técnicas e elementos ali dispostos. Esta análise, 
baseada dos elementos barthesianos, técnicos e morfológicos fotográfi-
cos, vislumbra o processo de significação de cada elemento contido numa 
mensagem visual e seu poder simbólico de acordo com a subjetividade do 
público consumidor. Assim, com este breve estudo que analisou as foto-
grafias publicitárias de moda da marca Calvin Klein Jeans 2007, é possí-
vel verificar como se dá a construção da identidade de gênero andrógina, 
onde misturam-se as características femininas e masculinas independente 
do sexo do indivíduo, utilizando como linguagem o corpo, as roupas e a 
postura dos modelos, contextualizados na sociedade contemporânea de 
consumo e no público jovem consumidor e seus anseios.

Palavras-chave: Fotografia publicitária de moda. Identidade. Androgi-
nia. Significação.
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07
IPANEMA GISELE BÜNDCHEN Y IKATU XINGU: 

IMAGEM DA MARCA GRENDENE, MODA E 
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL.

Aluna: Evelize de Borba Garcia
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este Trabalho Final de Graduação teve como objeto de estudo 
o lançamento da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu, e a 
construção da imagem de marca do produto, por ser o primeiro produto 
da empresa aliado a uma causa social. O objetivo foi compreender as 
estratégias que foram utilizadas para a construção da imagem do produto 
Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu e que reflexo estas ações tiveram 
na marca Grendene, bem como, descrever as estratégias utilizadas pela 
organização no que diz respeito à sandália, mapear o contexto em que o 
produto se relaciona a uma causa sócio-ambiental. A partir dessas consi-
derações a problemática de pesquisa voltou-se para responder a seguinte 
questão: Quais as estratégias de marketing utilizadas na construção da 
imagem da sandália Ipanema Gisele Bündchen Y Ikatu Xingu e que refle-
xos apresentou na marca Grendene? Trata-se de um estudo exploratório 
com levantamento bibliográfico e entrevistas em profundidade. O traba-
lho é de natureza qualitativa e o método de pesquisa é o estudo de caso.

Palavras-chave: Marketing. Moda. Responsabilidade sócio-ambiental.
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08
VENDA PESSOAL NO CONTEXTO DA 
COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA.

Aluno: Felipe Tesche
Orientador: Luciano Mattana

16Resumo: O presente estudo teve como tema central a venda pessoal na 
comunicação mercadológica. Para muitos profissionais da comunicação, 
a venda pessoal, é apenas um eixo de distribuição e relacionamento no 
ponto de venda, mas esta também pode ser vista como uma poderosa 
forma de fortalecer laços mais próximos entre produtos, marcas e con-
sumidores. Possuindo a característica de ser uma ferramenta de pode dar 
suporte às mensagens publicitárias junto dos consumidores. Frente ao 
exposto, este trabalho tem como objetivo geral compreender a impor-
tância da venda pessoal como ferramenta de comunicação de marketing. 
Esta função permite que as mensagens publicitárias possam receber mais 
apoio no contato com o público, permitindo agregar valor à marca e con-
seqüentemente gerando a fidelização do consumidor. A metodologia para 
o desenvolvimento desta pesquisa baseia-se na entrevista com gerente e 
consultor de uma loja. Entre os resultados obtidos, dadas as peculiari-
dades desta pesquisa descritiva e qualitativa, destaca-se que a utilização 
da venda pessoal como ferramenta de apoio ás mensagens publicitárias 
possibilitou agregar valor à marca junto ao consumidor, aumentar consi-
deravelmente a fidelização do cliente e de que é possível haver integração 
da venda pessoal com a publicidade.

Palavras-chave: Venda pessoal. Publicidade. Marca. Consumidor. Co-
municação integrada.
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09
O CONSUMIDOR NO PROCESSO 

DE COMPRA VIA INTERNET.

Aluna: Gianne Agne Souza
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: A Internet é um dos meios que cresceu de forma mais acelerada 
na história das mídias, não apenas no mercado Brasileiro, mas em todo o 
contexto mundial. Por ter uma tecnologia de informação que possibilita 
disponibilizar, amplamente, a informação de maneira rápida, fácil e ins-
tantânea, a sinergia potencial é grande. Isso possibilitou o surgimento de 
vários sites especializados em comercializar produtos on-line, assim ofere-
cendo ao mercado publicitário uma gama de oportunidades no relaciona-
mento com clientes e consumidores, muitas delas ainda não exploradas. 
Esse estudo busca apresentar uma visão abrangente sobre a utilização e as 
perspectivas da Internet como ferramenta de compra no Brasil. Fornece 
dados comparativos entre comércio on-line e comércio eletrônico, além 
de descrever o perfil dos consumidores na utilização da Internet para efe-
tivação de compras, como objetivo busca compreender o porquê muitas 
pessoas ainda não utilizam a internet como ferramenta de compra.

Palavras-chave: Internet, Comunicação. Comércio Eletrônico. Comér-
cio Tradicional. Consumidores.
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10
UM ESTUDO INTERDISCIPLINAR SOBRE 

A PUBLICIDADE DIRECIONADA ÀS CRIANÇAS.

Aluna: Gisele Melo Lima
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O presente trabalho final de graduação faz um levantamento 
bibliográfico sobre diversas áreas, analisando a publicidade direcionada às 
crianças, bem como os seus pontos convergentes e divergentes. Os aspec-
tos abordados foram a psicologia, a legislação, o marketing, a publicidade 
e ética. A pesquisa procurou avaliar os fatores psicológicos que exercem 
influência no comportamento de compra infantil, buscou também exa-
minar a legislação sobre a publicidade direcionada às crianças, o marke-
ting e suas ações, a publicidade e o seu conteúdo e a ética na abordagem 
as crianças. Desta forma, o estudo proporcionou uma reflexão sobre a 
complexidade da publicidade dirigida ao público infantil.

Palavras-chave: Criança. Consumo. Psicologia. Legislação. Marketing. 
Publicidade. Ética.

11
CONVERSE ALL STAR: UMA VISÃO 

CONTEMPORÂNEA.

Aluno: Henrique Castilhos Ibaldo
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Este estudo tem a intenção de enriquecer a visão mercadoló-
gica da marca a partir de uma análise sociológica como apoio a uma 
análise econômica. Como objeto de estudo, estudou-se a marca All Star, 
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e seu consumo por jovens músicos da cidade de Santa Maria/RS. Para 
isso, uma análise sóciossemiótica foi feita paralelamente a uma análise de 
brandequity, a primeira representando o ponto de vista sociológico, e a 
segunda representando o ponto de vista econômico. Para a construção do 
ponto de vista sociológico, foram resgatadas várias teorias socioculturais 
do consumo, dos valores sociais do objetos, de modo a identificar no uso 
do AllStar nos casos estudados uma lógica de diferenças. Para compreen-
são da lógica de diferença do objeto All Star, foram também abordados os 
temas Identidade e Moda. Para a construção do ponto de vista econômi-
co, foram resgatadas técnicas de marca, basicamente a de brandequity. As 
duas análises foram correlacionadas, de modo que se fizesse uma crítica à 
teoria econômica, enriquecendo-a com as conclusões sociológicas. Bus-
cou-se assim verificar a importância para a economia de se compreender 
a marca como um fenômeno sociocultural.

Palavras-chave: Marca. Brandequity. Consumo. Identidades. Moda.

12
COMERCIAL RESPONSÁVEL: UM ESTUDO DE 

TENDÊNCIAS SOCIAIS NA PROPAGANDA.

Aluna: Julia de Andrade Brum
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica abordando o 
conceito de responsabilidade social nas propagandas e os seus impactos atra-
vés da análise do comercial da Coca-Cola GTA. A importância de pensar 
sobre este tema justifica-se a partir do papel que desempenha a propaganda 
no contexto social e econômico. Através deste estudo, constatou-se que a 
inovação das estratégicas mercadológicas não dispensa a valorização de temas 
pertinentes à evolução da sociedade, levando-se em conta os valores morais e 
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éticos que norteiam a formação de uma marca. Assim, a propaganda com fins 
comerciais pode, também, exercer influência com responsabilidade social.

Palavras-chave: Propaganda. Responsabilidade Social. Coca-Cola.

13
MARKETING ESPORTIVO: 

A MIDIATIZAÇÃO DE UM JOGADOR DE FUTEBOL.

Aluna: Juliana Rodrigues Rosa
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Com o avanço das tecnologias e com a velocidade com que os 
meios de comunicação transmitem informações, estar na mídia durante um 
longo período é um grande passo para se tornar um mito. Dentro do esporte 
essa exposição é ainda mais rentável. Um atleta que está em foco pode ter 
como retorno sua venda para um grande clube. Já para o clube de futebol é 
muito proveitoso ter em seu elenco um atleta de grande nível, isso pode lhe 
render mais lucro e mais aparições na mídia, tudo depende de como funciona 
o departamento de marketing do clube. O marketing que engloba o hoje tão 
reconhecido marketing esportivo está em alta, pois ele é o responsável pelas 
grandes somas em dinheiro que envolvem o mercado esportivo na atualida-
de, especialmente o futebol. A mídia esportiva, em especial o meio jornal, é 
o grande responsável por tornar jogadores tão conhecidos e, assim, elevá-los 
à categoria de mito. Nesse contexto, esse estudo analisa a carreira do atleta 
Carlos Eduardo, como foi sua ascensão dentro do clube Grêmio de Foot-Ball 
Porto Alegrense e, especialmente, o tratamento dado pela mídia em relação 
ao jogador e sua carreira até elevá-lo à categoria de mito.

Palavras-chave: Mito. Mídia. Marketing Esportivo. Jornal. Carlos Eduardo.
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14
A EXPOSIÇÃO DAS MARCAS NA TRANSMISSÃO 

TELEVISIVA DE JOGOS DE FUTEBOL: UM ESTUDO 
DE CASO DO CAMPEONATO GAÚCHO DE 2008.

Aluna: Lauren Vargas Lopes
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Dos vários assuntos expostos na pela mídia, hoje em dia, o 
esporte é um dos que ganha destaque. Dentre as várias modalidades, o 
futebol se sobressai, atraindo grandes investimentos, e proporcionando 
aos seus anunciantes uma grande exposição. Este trabalho é um estudo 
de caso, no qual foram analisados dois jogos do Campeonato Gaúcho de 
2008 para que fosse possível compreender o uso de marcas anunciantes 
em jogos de futebol. A análise foi baseada na transmissão televisiva dos 
jogos pela RBSTV do Rio Grande do Sul. Foram listadas todas as marcas 
presentes na transmissão desde o pré-jogo, as placas no campo, camisetas 
dos jogadores, intervalos comerciais e outras formas. O tempo de expo-
sição de cada marca foi cronometrado, possibilitando uma avaliação da 
qualidade da exposição das referidas marcas.

Palavras-chave: Esporte. Futebol. Campeonato Gaúcho. Marcas.
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15
RELEVÂNCIA DOS PORTFOLIOS VIRTUAIS EM 

PROCESSOS SELETIVOS DE AGÊNCIAS PUBLICITÁRIAS 
EM SANTA MARIA E PORTO ALEGRE – RS.

Aluno: Lucas Dotto Carlos
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Com o crescente avanço tecnológico observado nos dias atuais, 
novos canais de comunicação e meios de interação surgem como formas de 
ampliar cada vez mais as relações interpessoais, sejam elas sociais, profissio-
nais ou acadêmicas. Entre esses novos canais surgidos nas últimas décadas, 
está a internet, que tão logo surgiu, já atingiu a popularidade e abrangência 
necessárias para despertar o “desejo de aparecer” das empresas e profissio-
nais (na década de 90, aqui no Brasil). Dessa forma não demorou para 
que fossem criados meios de os publicitários se utilizarem da web como 
forma de divulgarem seus trabalhos, reunidos nos mais diversos formatos: 
gráficos, digitais e audiovisuais. Essa reunião dos melhores trabalhos de um 
profissional da publicidade, chama-seportfolio, conhecido como pasta de 
trabalhos ou portfolio impresso quando em sua forma impressa, e como web-
folioou portfolio virtual quando este é disponibilizado através da internet. O 
presente trabalho pretendeu entender como esses dois formatos se relacio-
nam entre si e qual a importância, atualmente, desses webfolios em agências 
de propaganda de Porto Alegre e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mais 
especificamente dentro de seus processos de seleção de profissionais e esta-
giários da área de criação. Tal entendimento buscou ser alcançado através 
de uma pesquisa, feita por meio de questionários e entrevistas aplicados à 
profissionais dessas agências, que tiveram suas técnicas e métodos de cons-
trução explicados através de uma metodologia, e as discussões e diagnósti-
cos acerca dos resultados expostos em uma conclusão.

Palavras-chave: Avanço tecnológico. Internet. Portfolio. Pasta de traba-
lhos. Webfolio.
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16
AÇÕES SOCIAIS EMPRESARIAIS: 

A IMAGEM DAS AÇÕES DA CVI SOCIAL PERANTE 
OS UNIVERSITÁRIOS DOS CURSOS DE DIREITO, 

PEDAGOGIA, ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DA UNIFRA.

Aluno: Lucas Feltraco Kehrwald
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho visa descobrir como o público universitário 
de Santa Maria - RS enxerga as ações de Responsabilidade Social do Gru-
po CVI, empresa localizada neste mesmo município. Este grupo possui o 
projeto CVI Social, que tem como definição certificar organizações sem 
fins lucrativos que buscam desenvolver a gestão responsável e transparen-
te a fim de atingir a auto-sustentabilidade em suas atividades. Pretende-
se também, descobrir mais intimamente, se o público universitário sabe 
diferenciar marketing social de responsabilidade social, e de que maneira 
este público enxerga estas ações de responsabilidade social. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa, pois, considerando 
o método de pesquisa como exploratório, os dados foram obtidos por 
meio de uma pesquisa bibliográfica (para elaboração do quadro referen-
cial teórico), assim como foram aplicados questionários (cuja amostra foi 
aleatória por conveniência) com os acadêmicos de cursos do Centro Uni-
versitário Franciscano, que contemplam o referido projeto. Para o em-
basamento teórico foram utilizados principalmente os seguintes autores: 
marketing –KOTLER; KELLER (2007), DIAS (2005); marketing social 
e responsabilidade social –MICHEL; PORCIÚNCULA(2005), LEVEK 
(2002); branding –TYBOUT;CALKINS (2006).

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Marketing Social. Imagem de 
Marca. Santa Maria.
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17
O HUMOR NA PUBLICIDADE COMPARATIVA: AS 

REAÇÕES DO PÚBLICO ADOLESCENTE.

Aluno: Lucas Piano Coelho
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade verificar as reações posi-
tivas e negativas de adolescentes santa-marienses frente a mensagens com-
parativas que utilizem o humor como estratégia criativa. Para um melhor 
embasamento teórico do trabalho, foram expostos conceitos sobre publi-
cidade, marcas, humor, publicidade comparativa, e público adolescente. 
O estudo, qualitativo e exploratório, foi desenvolvido incluindo a abor-
dagem direta com adolescentes, os quais responderam a um questionário 
que visava obter dados sobre seu comportamento social e consumo de 
mídia e outro, específico, para identificar suas percepções a respeito do 
caráter comparativo nos comerciais a eles expostos. Também participa-
ram de uma discussão em grupo, na qual puderam manifestar-se sobre a 
questão tema deste estudo. As descrições dos dados obtidos juntamente 
com a análise das respostas que os adolescentes forneceram levam a con-
clusões satisfatórias onde os jovens demonstraram que preferem comer-
ciais com humor, mas sem o uso da agressividade.

Palavras-chave: Propaganda. Humor. Comparativa. Adolescentes.
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18
PERSUASÃO NA PROPAGANDA: AS ESTRATÉGIAS DO 

ORGULHO GAÚCHO.

Aluna: Marina Dias Cavalcanti
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho buscou identificar quais as estratégias de 
persuasão que foram utilizadas um comercial de branding de uma em-
presa que atua no setor de serviços. Optou-se por analisar dois comerciais 
da campanha “Orgulho Gaúcho” do Banco Estadual do Rio Grande do 
Sul - Banrisul. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa, por meio de 
levantamento bibliográfico, análise dos comerciais e descrição das estra-
tégias. Para a análise foi utilizado o suporte teórico e técnico do texto pu-
blicitário e linguagem audiovisual e também os Estudos Culturais. Ob-
servou-se que os elementos utilizados nos comerciais remetem à cultura 
regional riograndense. A análise dos audiovisuais endossa a necessidade 
do conhecimento, por parte do emissor da mensagem, do público-alvo 
que deve ser atingido, para que ocorra a identificação e o envolvimento 
do receptor com o anunciante. Dessa maneira, intensifica-se a possibili-
dade da comunicação ser bem sucedida.

Palavras-chave: Propaganda. Persuasão. Branding. Cultura regional.
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19
AÇÕES DE COMUNICAÇÃO NA EMPRESA WALTER 

BELTRAME & CIA. LTDA.

Aluna: Marlise Soares Lopes
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho analisou a comunicação organizacional na empre-
sa Walter Beltrame e Cia Ltda de Santa Maria, RS. Este estudo mostrou-
se de grande valia, já que no momento atual as empresas estão cada vez 
mais desafiadas a buscar investir em comunicação diferenciada, ou seja, 
fazer o que os outros não fazem. Essa disputa acirrada para se destacar no 
mercado e de ser melhor que a concorrência faz com que elas busquem es-
tratégias inovadoras e eficazes perante seus públicos. Assim, esta pesquisa 
utilizou natureza qualitativa, com aspectos quantitativos e os instrumen-
tos de coletas de dados foram a observação do ambiente organizacional 
interno e aplicação de questionários com os colaboradores aliados a uma 
entrevista semi-estruturada, com o diretor-geral da empresa, a respeito da 
estruturação e funcionamento da organização. A interpretação dos dados 
aconteceu por meio de um cruzamento dos dados coletados na entrevista 
com os questionários. Com isso, foi possível entender as estratégias in-
ternas e externas utilizadas pela empresa, para efetuar a sua descrição e 
perceber como ela se posiciona no mercado.

Palavras-chave: Comunicação. Estratégias. Organizações.
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20
VT PUBLICITÁRIO SURROUND 5.1: 

UMA REVOLUÇÃO OU NADA MUDOU?

Aluno: Mateus Seeger Bortoluzzi
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: O advento digital tornou-se parte de nossas vidas e expandiu 
seus reflexos para diversos tipos de acessórios, bens, serviços, comporta-
mentos e, também, para as telecomunicações. A televisão digital, neste 
contexto, passou a oferecer uma outra dimensão de experiência visual e 
sonora: a alta qualidade na imagem e som em surround. Frente ao exposto, 
este estudo teve como tema central a utilização de recursos tecnológicos 
específicos de áudio aplicados no campo da publicidade e propaganda. 
Teve como objetivo geral avaliar as sensações geradas por uma mensagem 
publicitária transmitida com o suporte da tecnologia de áudio estereofô-
nico (tradicional) e do novo sistema de áudio emergente no Brasil desde o 
final de 2007: Surround 5.1. Este sistema permite que o som se propague 
de forma a envolver o espectador por meio do áudio. Assim, este estu-
do partiu da hipótese de que os comerciais televisivos com base naque-
le recurso tecnológico alcançarão maior potencial de gerar sensações. A 
metodologia para desenvolvimento desta pesquisa baseia-se na exibição, a 
oito indivíduos, de um VT tradicional comercial de 30” configurado com 
o áudio 2.0 (estereofônico) e, também, com Surround 5.1. Tratou-se do 
mesmo VT cujo áudio foi configurado de duas formas diferentes. Entre 
os resultados obtidos, dadas as peculiaridades desta pesquisa exploratória e 
qualitativa, destaca-se que a utilização do áudio surround 5.1 possibilitou 
agregar valor ao produto anunciado e constatou-se que os indivíduos da 
amostra se sensibilizaram positivamente a este tipo de exibição.

Palavras-chave: Novas tecnologias. Áudio. Vt. Audiovisual. Publicidade.
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21
VIDEOCLIPE: UMA FORMA ALTERNATIVA 

DE FAZER PROPAGANDA.

Aluno: Matheus Eduardo Agne
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo analisar o formato vi-
deoclipe como uma possibilidade de veículo para a propaganda, principal-
mente para a utilização do merchandising. Durante este processo, buscou-se 
observar a pós-modernidade e suas características na atualidade, juntamen-
te com o comportamento do jovem neste cenário. Adicionado a esses pon-
tos, foi estudado o veículo Music Televison (MTV), para obter uma melhor 
compreensão sobre a conduta do jovem nos dias atuais, como o videoclipe 
se comporta no veículo e como este formato é recebido pelo público jovem.

Palavras-chave: Videoclipe, Merchandising, Pós-modernidade. Lingua-
gem MTV.

22
OS NOVOS RUMOS DA PUBLICIDADE COM A 

IMPLANTAÇÃO DA TELEVISÃO DIGITAL NO BRASIL.

Aluno: Miguel Púglia Pacheco
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: O presente estudo descreve uma análise dos novos rumos da 
publicidade com a implantação da televisão digital no Brasil. No dia 02 
de dezembro de 2007, esse advento da tecnologia televisiva entrou em 
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operação no país na cidade de São Paulo. Esse sistema totalmente digital 
de transmissão de TV garante uma melhora significativa na imagem e 
aproxima a televisão do usuário, com características como portabilidade 
e mobilidade. Além disso, a TV digital promete, dentro de alguns anos, 
disponibilizar uma interação do telespectador com o aparelho transmis-
sor e a programação assistida. Assim, o usuário poderá programar a sua 
própria grade de programas, assistindo-os no dia e na hora em que de-
sejar. Neste contexto, os intervalos comerciais poderiam deixar de serem 
assistidos pelo público, acarretando em uma crise financeira. Por isso, o 
problema desta pesquisa é tentar levantar hipóteses de como a publicida-
de será desenvolvida neste meio. Foi feito então, um levantamento biblio-
gráfico, contando desde o início da história deste meio que é um dos mais 
influentes veículos de comunicação que existem. O segundo passo foram 
entrevistas realizadas com quatro profissionais da área da comunicação 
que tentar a mauxiliar na resolução do problema.

Palavras-chave: Televisão. Televisão Digital. Publicidade. Sistema Digital.

23
A TRADIÇÃO É AMEAÇADA PELA NOVIDADE? 

O CASO BOMBRIL X ASSOLAN.

Aluno: Ricardo Jaenisch Martini
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Este estudo teve por objetivo geral encontrar uma resposta para 
esta questão: o consumidor decide pela tradição ou pela novidade? Para tan-
to, verificou-se de que forma a publicidade das marcas BomBril e Assolan 
são assimiladas por consumidoras santa-marienses e se existe preferência 
por alguma marca específica do produto lã de aço. A metodologia aqui 
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adotada corresponde a uma pesquisa com abordagem qualitativa, utili-
zando-se como instrumento de coleta de dados, questionário e entrevista 
do tipo estruturada. Como resultante, constatou-se que as consumidoras 
tendem a ser fiel à marca já conhecida e que a maioria delas julga a lã de 
aço da marca BomBril melhor do que a sua maior concorrente, a Assolan. 
Por fim, concluiu-se a marca BomBril, líder no segmento lã de aço des-
de seu surgimento, continua forte, mantendo a preferência das mulheres 
que compunham a amostra, mesmo com as fortes investidas de sua prin-
cipal concorrente Assolan.

Palavras-chave: Publicidade. Fidelidade. Consumidor. BomBril. Assolan.

24
A IMPORTÂNCIA DO ÁUDIO NAS 

PROPAGANDAS DE TV.

Aluno: Roger Ramos Niederauer Leote
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: Ao observar-se a crescente tecnologia em relação à televisão 
como forma de suscitar valor aos seus seguidores, este estudo pode abrir 
caminhos para um melhor entendimento sobre a importância do áudio 
nas propagandas de televisão. Objetivou-se, nesta pesquisa, desenvolver 
uma acepção conceitual de telespectadores, escolhendo quatro indivíduos 
para a amostra. Os indivíduos foram selecionados para a exposição do 
VT por conveniência, tendo em vista culturas, idade, personalidade e 
comportamentos próximos, acreditando-se que esses possam colaborar 
com o estudo. Esta pesquisa é de natureza exploratória, qualitativa com 
amostragem não probabilística por julgamento. A edificação teórica que 
sustenta esta pesquisa, promove um estudo sobre som, rádio, linguagens 
sonoras, o som nas propagandas de televisão (audiovisuais). Na análise 
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de cada indivíduo, bem como no encontro destas análises, pode-se notar 
que a compreensão das mensagens em comerciais de TV, se estes forem 
veiculados sem som, não são totalmente prejudicadas de acordo com os 
indivíduos entrevistados. Foi possível também traçar o trabalho como 
sugestão para pesquisadores como tema de pesquisa, e também possibilita 
a realização de um estudo mais aprofundado sobre o assunto.

Palavras-chave: Som. Áudio. VT. Publicidade.

25
AGÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO: O QUE É 

NECESSÁRIO PARA EMPREENDER NESSE RAMO.

Aluno: Ronaldo Mainardi
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este estudo resgata os primórdios da comunicação publicitária 
brasileira, abordando paralelamente a realidade mercadológica do país, 
dando especial ênfase a pesquisa das agências de comunicação, cadas-
tradas no Conselho Executivo de Normas Padrão (CENP), da cidade 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, bem como o perfil de seus respecti-
vos empreendedores, investigando a forma como entraram no mercado 
e mostrando formas alternativas, visando o auxílio a publicitários que 
pensam em empreender no ramo da comunicação. Para a realização dos 
pontos propostos, foi realizada, além de pesquisa bibliográfica, entrevistas 
com dirigentes das oito agências de comunicação de Santa Maria, regis-
tradas no CENP, visando o resgate do histórico pessoal de cada um, bem 
como de sua empresa.

Palavras-chave: Publicidade. Agência de propaganda. Empreendedorismo.
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26
A LOJA RENNER DENTRO DO PLANETA ATLÂNTIDA.

Aluno: Daniel Rodrigues
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho final de graduação tem como objeto de 
estudo: A Loja Renner dentro do Planeta Atlântida. O propósito é inves-
tigar o Patrocínio da Marca Renner no Planeta Atlântida através de um 
estudo envolvendo a comunicação, analisando, no âmbito do marketing 
cultural, que ferramentas de merchandising a Loja Renner utilizou no 
Planeta Atlântida de 2008. Foi realizado um estudo cientifico onde foi 
possível estudar temas que deram base para sustentar a pesquisa. A partir 
do levantamento da revisão bibliográfica e da coleta de dados pôde-se 
identificar e analisar de forma concisa a problematizarão proposta a ser 
investigada e o estudo de caso dos resultados encontrados nesta pesquisa.

Palavras-chave: Marketing. Marketing Cultural. Merchandising. Patrocínio.
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01
AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO 

UTILIZADAS PELO GRÊMIO F.B.P.A. PARA O 
LANÇAMENTO DA NOVA CAMISETA EM 2008.

Aluna: Anelise da Costa dos Reis
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo fazer uma análise nas 
estratégias de promoção que o clube de futebol Grêmio F.B.P.A. utilizou 
para mobilizar seu público de torcedores a tomar conhecimento de um 
novo modelo da sua camiseta, lançado no ano de 2008. Este estudo faz-se 
importante uma vez que, para atingir este tipo de público é preciso focar o 
lado emocional do torcedor e por isso é necessário que haja uma maneira 
diferente de comunicação com os mesmos. A pesquisa traz conclusões im-
portantes para todos profissionais da área da comunicação principalmente 
da publicidade e propaganda, pois exemplifica como pode ser desenvolvido 
um trabalho de promoção voltada para um público de massa.

Palavras-chave: Comunicação. Promoção. Estratégias.

02
COMUNICAÇÃO É A NOSSA VIDA: UM ESTUDO 

SOBRE A IMAGEM DO GRUPO RBS.

Aluna: Angélica Moreira Pereira
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Esse trabalho tem como principal objetivo analisar qual a ima-
gem que as pessoas possuem do Grupo RBS, utilizando como material de 
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apoio os comerciais institucionais “Playground” e “Gratidão”, nos quais 
fizeram parte da campanha comemorativa do aniversário dos 50 anos do 
Grupo. Os comercias foram exibidos para dois grupos pré-determinados, 
um deles formado por jovens entre 22 e 28 anos e o outro por pessoas que 
possuem idade entre 45 e 53 anos, para analisar as possíveis diferenças 
de visão entre as pessoas mais jovens e as pessoas que cresceram tendo 
contato com o Grupo RBS. Os comerciais apresentam a nova marca cor-
porativa da empresa e o novo slogan “Comunicação é a nossa vida”.

Palavras-chave: Marca. Grupo RBS. Recepção.

03
DANÇA, CIRCO E TEATRO: MARKETING CULTURAL E 

O PROJETO “GAÚCHO, CONTE COMIGO”.

Aluno: Eduardo Luis Bach
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Este estudo concentra-se na análise das ações de marketing cul-
tural como ferramenta de construção de marca. Como objeto de estudo, 
buscou-se analisar as ações de marketing cultural realizadas pela Chevrolet 
no projeto “Gaúcho, Conte Comigo” junto ao Grupo Tholl no período de 
outubro de 2006 a dezembro de 2007. Para isso, o estudo teve como base 
teórica, a cultura, vista sob um aspecto mercadológico, bem como concei-
tos pertinentes a área de produção cultural, como mecenato, filantropia, 
patrocínio e apoio cultural. Para a construção da teoria do ponto de vista 
da marca, foram destacados temas como brand equity, os ativos da marca, 
o processo de construção de imagem e fortalecimento da marca. Através de 
pesquisa qualitativa, com a utilização de técnicas como entrevistas, pesquisa 
documental e bibliográfica, foi possível realizar uma análise referente a par-
ticipação do Grupo Tholl no projeto “Gaúcho, Conte Comigo”, bem como 
identificar as ações utilizadas pela empresa para a construção de sua imagem.

Palavras-chave: Cultura. Marketing cultural. Marca.
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04
O PAPEL DA PUBLICIDADE NO 

COMPORTAMENTO DE CONSUMO DE CRIANÇAS 
DE 06 A 08 ANOS.

Aluna: Elínia de Mattos Smidt
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O público infantil tem sido um consumidor considerado po-
tencial e por esse motivo vem sendo cada vez mais explorado pelos pro-
fissionais de marketing. É a partir desta informação que este trabalho foi 
desenvolvido com o objetivo de descobrir qual é o papel exercido pela 
publicidade no comportamento de consumo das crianças entre 06 a 08 
anos, estudantes da primeira série do Ensino Fundamental da Escola San-
ta Catarina – Santa Maria (RS). Para isso foi necessário descobrir como 
o grupo selecionado se comporta com seu grupo de convivência escolar, 
em relação ao consumo e quais seus interesses de compra frente ao gru-
po familiar. A pesquisa foi de natureza qualitativa pois foram aplicados 
questionários, realizadas entrevistas e observações simples e participan-
te. Assim, descobriu-se que nesta turma há características específicas que 
muitas vezes fogem da generalização vista em pesquisas, como por exem-
plo, hábitos alimentares e preferências de consumo.

Palavras-chave: Consumo. Público-infantil. Comportamento do Con-
sumidor.
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05
O PRETO ONDE TUDO ERA BRANCO: 

O NEGRO TAMBÉM CONSOME.

Aluna: Eveline Pena da Silva
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O presente trabalho tem como tema o aumento do numero de 
produtos étnicos no mercado, principalmente no setor de cosméticos e a 
maior exposição dos afros descendentes na mídia, tendo como pano de 
fundo as Políticas de Ações Afirmativas propostas ate o momento, visan-
do diminuir o preconceito e a discriminação vivida por essa ampla parce-
la da população. Para tanto, foram analisados dois anúncios impressos do 
sabonete em barra Lux Skincare Uniformidade da Pele Morena e Negra, 
do ano de 2002, ano de seu lançamento. Os anúncios foram escolhidos 
devido a longa trajetória da marca no pais, alem de ter sido o primeiro 
produto desta marca lançado especificamente para esse público-alvo. No 
referencial teórico foram abordados conceitos como Políticas de Ações 
Afirmativas, Estudos Culturais, Identidade e Identidade Negra, Consu-
mo, Publicidade, bem como a Mídia Revista e seus anúncios. A meto-
dologia utilizada para atingir os objetivos propostos foi uma pesquisa de 
natureza qualitativa, tendo como métodos o exploratório e o estudo de 
caso e, como técnicas de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e docu-
mental, que possibilitou a analise dos dados através da analise de imagem. 
Na analise dos dados e apresentada a marca Lux, passando pela discussão 
acerca da analise da imagem fotográfica ate chegar, por fim, a analise dos 
anúncios já citados. Nas conclusões e observações, pode-se observar que 
a modelo, negra, esta integrada com as pecas, não sendo mostrada como 
um ser exótico, o que aumenta a autoestima das consumidoras.

Palavras-chave: Políticas de Ações Afirmativas. Identidade. Consumo. 
Anúncios. Lux.
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06
COMÉRCIO DE PAIXÕES: A EMOÇÃO DO FUTEBOL 
NOS ELEMENTOS VERBAIS DA CAMPANHA “SÓCIO 

COLORADO – PERSONAGEM DESTA HISTÓRIA”.

Aluno: Fabio de Andrade Roos
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho teve por finalidade detectar os apelos emo-
cionais utilizados na campanha “Sócio Colorado – Personagem desta 
história”, a fim de sensibilizar e estimular os colorados para que se as-
sociassem ao Sport Club Internacional. Para isso, através das teorias da 
motivação e da influência dos grupos de referência do comportamento 
do consumidor, bem como, dos conceitos de persuasão e linguagem emo-
cional, foi realizada uma análise de conteúdo. As peças “Amigos”, “Pai e 
filho”, “Fernandão”, “Beira-Rio”, “Conte sua história” e “Amigas” foram 
observadas com o intuito de mensurar de que forma foram utilizados 
esses apelos voltados à emoção dos torcedores colorados.

Palavras-chave: Teorias da motivação. Grupos de referência. Compor-
tamento do consumidor. Persuasão. Linguagem emocional. Sport Club 
Internacional.
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07
LÁ VÊM O CHAVES, CHAVES, CHAVES. UM ESTUDO DE 

CASO DOS ANUNCIANTES DO PROGRAMA.

Aluno: Geovane Guilherme Lopes
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: No campo da comunicação, o entretenimento está presente em 
grande escala em todos os segmentos. Um grande exemplo, e case a ser 
estudado, é o programa Chaves. O seriado é uma produção mexicana da 
Televisa e transmitido há 24 anos no Brasil pelo Sistema Brasileiro de 
Televisão - SBT. São muitos os registros do sucesso de audiência do pro-
grama, garantindo altos índices para a emissora. Porém, a partir de 1988 
o programa começou a circular por diferentes horários na programação. 
Em algumas ocasiões foi transmitido sem estar dentro da grade do dia, 
em outras ocasiões estava na programação, mas não foi transmitido e, 
muitas vezes, teve sua transmissão interrompida, ficando até um mês fora 
do ar. Com o objetivo de entender como os anunciantes se comportam 
durante os diversos horários de intervalos do programa e qual a influência 
da flexibilidade desses horários na presença dos mesmos, foi realizado um 
estudo de caso sobre a anunciabilidade durante os intervalos. A meto-
dologia utilizada foi a de semana artificial, onde foram identificados os 
anunciantes nos diversos horários de transmissão do programa de segun-
da a domingo. Após, foi realizado contato com os anunciantes, através de 
seus departamentos comerciais e agências de publicidade e propaganda, 
procurando respostas para as possíveis escolhas do programa como estra-
tégia dos respectivos planos de mídia.

Palavras-chave: Mídia. Chaves. Anunciabilidade. Estratégia.
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08
O CINEMA DE KUROSAWA: 

UMA PONTE ENTRE O ORIENTE E OCIDENTE.

Aluna: Hedilaura Guidolin dos Santos
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O presente trabalho busca investigar uma provável ponte entre 
o Oriente e o Ocidente, através de uma leitura analítica critica de três epi-
sódios selecionados do filme Sonhos (1990), de Akira Kurosawa. O estu-
do almejou identificar os traços orientais, os elementos que caracterizam 
a obra de Kurosawa nesta película, e suas prováveis contribuições para o 
cinema Ocidental. As técnicas de pesquisa utilizadas são o levantamento 
bibliográfico e a análise do conteúdo. Para dar conta desta proposta, foram 
abordados um breve histórico do cinema Ocidental e Oriental, bem como, 
alguns aspectos da estética, a trajetória do cineasta, e por fim, o estudo feito 
sobre as partes: Sol em meio a chuva, Corvos e Povoado dos moinhos.

Palavras-chave: Cinema. Estética. Oriente. Arte.

09
A IMORTALIDADE TRICOLOR DO GRÊMIO NA VISÃO 

DE ALGUNS FORMADORES DE OPINIÃO.

Aluno: Leandro Machado da Silva
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho teve como objetivo principal analisar e conhe-
cer um pouco mais da tão falada Imortalidade Tricolor que é referida 
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ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que mexe tanto com a sua torci-
da, como com seus dirigentes, atletas e demais funcionários. Conhecer 
essa história, quando começou, onde surgiu e analisar a visão que alguns 
formadores de opinião sobre esse assunto, foi fundamental para enten-
dermos a Imortalidade Tricolor. Os formadores de opinião que foram 
entrevistados nessa pesquisa foram: Ema Souza, David Coimbra, Luciano 
Lopes (Potter), Pedro Ernesto de Nardin e Fernando Becker. A represen-
tação estudada vai muito além do marketing ou de alguma marca criada 
para conseguir uma receita extra para o clube com produtos, pois, sua 
torcida já adotou essa imortalidade como motivação para o Grêmio nos 
momentos de maiores adversidades e que o diferencia dos demais clubes 
do país. A pesquisa traz conclusões pertinentes sobre assunto abordado e 
pode servir para outros estudos sobre o mesmo.

Palavras-chave: Marca, Comunicação Organizacional. Organizações Es-
portivas.

10
“AJUDE A LIMPAR O BRASIL”: A REPRESENTAÇÃO 

DO CONTEXTO SOCIAL NO DISCURSO FOTO 
PUBLICITÁRIO DE MODA DA FORUM JEANS WEAR.

Aluna: Maria Anita Bañolas Tarragó
Orientadora: Laura Elise de Oliveira Fabricio

Resumo: Cada vez mais as questões sociais são temas das campanhas 
e das fotografias publicitárias de moda. Isso acontece devido ao fato 
de que essas abordagens têm importante contribuição na sociedade 
contemporânea e projetam grande valoração às marcas do mercado 
têxtil brasileiro. O aproveitamento de temas como os conflitos no 
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campo político do Brasil, por exemplo, permitem aos profissionais 
da área da publicidade criar, trabalhar e difundir as mais variadas 
redes de significação, na tentativa de construir sentidos específicos 
através da imagem fotográfica. Dessa forma, este trabalho monográ-
fico tem como objetivo perseguir as representações simbólicas do 
contexto político social brasileiro nas fotografias da campanha da 
marca FORUM JEANS WEAR de 2006, onde o título da mesma é 
“Ajude a Limpar o Brasil”. Desenvolve-se a partir daí, uma análise 
qualitativa, demonstrando todo um aparato simbólico onde estão re-
presentados fatores político-sociais no discurso fotopublicitário de 
moda dessa campanha.

Palavras-chave: Fotografia publicitária. Representação Social Política. Moda.

11
COMO A PUBLICIDADE SE RELACIONA 

COM A ADMINISTRAÇÃO.

Aluno: Mateus Kirinus Piveta
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: Pode-se perceber que o consumidor vem sendo bombardeado 
por informações e rodeado por apelos publicitários na ânsia das organi-
zações em atrair sua atenção. Sendo assim, a comunicação empresarial 
passa por uma era de transformação e a publicidade vive um novo para-
digma nesses últimos tempos. Mediante estas situações, a realidade das 
empresas neste contexto vem também sofrendo transformações, onde, 
buscam por alternativas para se manterem ativas no mercado. Sabe-se 
que no passado a propaganda era utilizada apenas para que a mensagem 
fosse vista pelo consumidor, hoje, porém, o mais importante é atrair a 
atenção do público. Assim, cada vez mais a publicidade se alia as estra-
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tégias da administração para conquistar esse objetivo, tornando visível 
a aproximação das duas áreas. O presente estudo buscou analisar como 
se dá a relação entre os fazeres da administração e da publicidade dentro 
de um departamento de marketing. Para a coleta de dados foi utilizada 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, entrevista pessoal e ob-
servação dentro dos departamentos de marketing. Buscou-se alcançar 
o máximo de exatidão no estudo e constatou-se que a relação entre a 
administração e a publicidade deve ser estreita, pois o trabalho de um 
está diretamente ligado ao trabalho do outro.

Palavras-chave: Estratégia. Consumo. Comportamento. Marketing. Co-
municação Empresarial. Publicidade. Consumidores. Administração.

12
O FIM DO TUBO: O CONSUMIDOR APRENDEU 

SOBRE UM NOVO PRODUTO.

Aluno: Mathias Rossato
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: A tecnologia evoluiu de tal maneira que tornou a vida dos 
seres humanos prática e confortável. A todo o momento, produtos 
novos ou melhorados tomam conta de lojas, despertando o interesse 
do consumidor. Uma importante inovação são os televisores de LCD 
e Plasma, objetos cada vez mais cobiçados pelas pessoas. Esse estudo 
propõe entender como se desenvolveu o desejo de consumidores pelo 
produto. Para tanto, foi preciso analisar o papel da comunicação de 
marketing nesse processo e como os consumidores reagiram a isso. 
Através de entrevistas de profundidade com dois proprietários destes 
televisores e com um gerente varejista, observou-se que o desejo de 
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consumidores pela TV aumentou à medida que se intensificou o uso 
das ferramentas do composto de marketing. A propaganda, promoção 
de vendas, relações públicas, publicidade, merchandising e venda pes-
soal, foram alguns dos elementos capazes de transformar o aparelho 
de televisão num objeto de decoração e status.

Palavras-chave: Televisão. Comunicação. Comportamento do consumi-
dor. Marketing. Estratégia. Publicidade e Propaganda. Consumo.

13
O MITO NA PUBLICIDADE: 

MARILYN MONROE E A CAMPANHA DE SEDA.

Aluno: Rômulo Dessotti Conceição
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: A história da humanidade é marcada e influenciada pelos mitos. 
As culturas ao redor do mundo mostram evidências de serem profundamen-
te enraizadas na mitologia. O foco deste estudo é mostrar como a publicida-
de se utiliza dos mitos para estabelecer a identidade de marca, e como uma 
maneira de aproximá-la do público-alvo. Para isso, tem por objeto de estudo 
a campanha publicitária “A vida não pode esperar”, do shampoo Seda, que se 
utiliza de um mito cinematográfico do século XX: Marilyn Monroe.

Palavras-chave: Mito. Arquétipos. Publicidade. Cinema. Marilyn Monroe.
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14
A SUBJETIVIDADE NO DISCURSO PUBLICITÁRIO: 
ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO NO VT “SURRA”.

Aluno: Tiago Nascimento Mileto
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: O presente trabalho busca identificar e analisar quais as estratégias 
de persuasão utilizadas na peça publicitária “Surra” do Banco Itaú Personna-
lité. Através de pesquisa qualitativa, examina o discurso publicitário e suas es-
tratégias emocionais, para verificar a presença de uma relação de proximidade 
que o anúncio procura estabelecer com o consumidor, seduzindo-o com um 
tipo de discurso que convence por meio da emoção e de valores compartilha-
dos. A percepção desse tipo de estratégia esclarece a necessidade do emissor da 
mensagem conhecer seu público-alvo, para que possa selecionar os melhores 
recursos persuasivos para cada situação de comunicação.

Palavras-chave: Publicidade. Persuasão. Estratégias emocionais.

15
UM ESTUDO SOBRE O DEPARTAMENTO DE 

MARKETING DA REDE VIVO DE SUPERMERCADOS.

Aluno: Vagner Josué Viero de Oliveira
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Este trabalho é mostra a estrutura organizacional de marketing 
de uma rede de supermercados no município de Santa Maria-RS, a Rede 
Vivo. Verifica-se, que embora sejam identificadas algumas ações relacio-
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nadas ao marketing não há uma estrutura competente para desenvolver 
um trabalho adequado na empresa. O estudo apresenta os conceitos ge-
rais do marketing e através de entrevista aplicada ao gerente responsável 
pelo setor da empresa, é feito um cruzamento entre teoria e prática.

Palavras-Chave: Marketing. Setor Supermercadista. Rede Vivo.

16
KIDULT: UM NOVO NICHO 

COMPORTAMENTAL DE CONSUMO.

Aluna: Vanessa Flach Pandolfo
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: comportamental, considerado por muitos, com um enorme 
potencial de consumo. A monografia foi desenvolvida visando responder 
o que leva esses adultos a aderirem ao comportamento de consumo infan-
til, não condizente a sua faixa etária e etapa de vida. Através de conceitos 
que integraram as áreas de marketing, publicidade e psicologia, buscou-se 
compreender este fenômeno comportamental e também constatar algu-
mas possíveis causas desencadeadoras da conduta em questão.

Palavras-chave: Kidult. Comportamento do consumidor. Fenômeno 
comportamental. Nicho de consumo.
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17
CAIXA SOCIAL: A VISÃO DOS CONSUMIDORES.

Aluna: Katiuscia Santos de Oliveira
Orientador: Luciano Mattana

Resumo: Nos últimos anos, as transformações sociais e ambientais cau-
sadas no mundo pela globalização e pelo crescimento urbano passaram 
a preocupar a população, governos e os diversos setores da sociedade, 
fazendo com que novas leis sejam criadas e mudanças de atitudes ocorram 
no sentido de amenizar os impactos causados por estas transformações. 
Sendo assim, a responsabilidade social passa a ser abordada com maior 
ênfase pelo setor empresarial, que busca de forma responsável manter o 
seu negócio, fazer o bem à sociedade, e muitas vezes, ser reconhecido por 
isso, por meio de estratégias do marketing social. Desta maneira, o pre-
sente estudo buscou descrever como as ações de responsabilidade social, 
desenvolvidas através das estratégias de marketing social da Caixa Eco-
nômica Federal, são percebidas pelo público de Santa Maria - RS. Para a 
coleta de dados deste estudo de caso descritivo, utilizou-se a observação 
participante, a pesquisa documental, entrevistas e grupos focais, por meio 
das quais foram descritas as estratégias da empresa e as percepções do 
público pesquisado. Considerou-se que o público pesquisado reconhece 
está empresa como socialmente responsável, mas que esta percepção é 
construída não somente através de estratégias de comunicação e marke-
ting social, mas também através dos valores da empresa, do atendimento, 
entre outros fatores.

Palavras-chave: Estratégia. Consumo. Comportamento. Imagem Orga-
nizacional. Responsabilidade Social. Marketing Social. Consumidores.
Percepção.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

103

18
PUBLICIDADE NAS ONDAS DO SURF: 

UMA ANÁLISE DAS CAMPANHAS DE PUBLICIDADE 
VEICULADAS NA REVISTA FLUIR.

Aluno: Leonardo Dal Moro
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: Este projeto estuda o surf e as ações que envolvem o seu poten-
cial mercadológico. O surf carrega consigo importantes raízes culturais e 
possui uma historia concreta que acabou o transformando em um estilo 
de vida. Localizado junto ao um mercado muito atraente e de potencial 
ímpar acaba gerando as mais diversas ações de marketing e propaganda. 
Este trabalho tem por objetivo analisar os anúncios publicitários veicula-
dos em uma das principais revistas de surf do Brasil. Onde foi identifica-
do quais as principais marcas que por sua vez se utilizaram de ferramentas 
do marketing ambiental para persuadir e consequentemente satisfazer as 
necessidades e desejos de seu público-alvo. Tornando o mercado do surf 
uma modalidade esportiva que busca interagir juntamente com os valores 
vivenciados pelos seu público consumidor.

Palavras-chave: Surf. Propaganda. Marketing ambiental. Público 
consumidor.
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01
JINGLE – MÚSICA. MÚSICA – JINGLE.

Aluno: Alexandre Manenti José Luiz
Orientadora: Luciano Mattana

Resumo: Uma das ferramentas utilizadas no processo de comunicação 
empresarial, atualmente, é o jingle, uma pequena peça musical carregada 
de significados e intenções, reunindo as linguagens publicitária e musical, 
com informações e características do produto ou serviço. Sua principal 
função é facilitar e estimular a retenção da mensagem pelo público, atra-
vés de suas melodias simples e de fácil compreensão, além de refrões repe-
titivos, o que lhe atribui papel funcional dentro da publicidade. Paralelo 
a isto, música é considerada uma forma de expressão artística, visto que 
através dela o compositor ou executante pode expor e compartilhar com 
um público suas emoções e sentimentos, buscando a identificação destes 
com as suas idéias, pensamentos e anseios através da linguagem musical. 
Após reflexões e análises a respeito da produção musical, tanto sob a ótica 
da Publicidade e Propaganda quanto sob a ótica da indústria fonográfica, 
identificaram-se algumas relações entre o jingle e o fonograma: alguns 
fonogramas não estão mais enquadrados em qualquer tipo de manifesta-
ção artística, mas sim, em uma categoria de música de consumo, com o 
intuito maior de serem lembrados e repetidos mais facilmente pelo pú-
blico de massa. Com isso, o uso de características do jingle na produção 
fonográfica pode ser uma alternativa para a facilidade de assimilação por 
parte do público, pois com melodias fáceis e refrões curtos e repetitivos o 
público as memoriza facilmente.

Palavras-chave: Publicidade. Propaganda. Linguagem publicitária. Jin-
gle. Música. Linguagem musical.
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02
O TIE-IN NO CINEMA DE ANIMAÇÃO: 

QUE HISTÓRIA É ESSA?

Aluna: Ana Caroline Brum Pereira
Orientadora: Luciano Mattana

Resumo: A revolução no campo da publicidade e propaganda está ligada 
ao período de intensa mudança no cenário do consumo midiático. Isso 
se dá pelo fato de que os telespectadores do século 21 já nascem com a 
presença da TV, da internet e das mídias digitais e integradas e assim, 
interagem com todas ao mesmo tempo, minimizando a atenção exclusiva 
dedicada a apenas um dos meios. Dessa forma, a publicidade busca cons-
tantemente as melhores ferramentas para atrair a atenção das crianças. 
Com base nesta pesquisa, o cinema de animação foi percebido como uma 
mídia funcional na guerra das marcas, talvez pela forma discreta como 
essas se inserem nas histórias, por meio da linguagem da fantasia. Sob esse 
panorama, esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a eficácia 
das mensagens voltadas ao público infantil, emitidas por meio de tie-in 
nos filmes “Formiguinhas” e “O Espanta Tubarões”. Os filmes foram ex-
postos a um grupo de crianças com idades entre 7 e 9 anos. Durante a 
seção, procedeu-se observação simples e questionários foram aplicados 
antes e após a exibição dos filmes, o que possibilitou verificar e comparar 
a eficácia do tie-in utilizado pelas marcas “Coca-Cola” e “Pepsi”. Com 
base nos resultados, constatou-se que este tipo de estratégia pode ser efi-
caz na forma como foi utilizada.

Palavras-chave: Tie-in. Filmes de animação. Crianças. Merchandising 
editorial.
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03
UTILIZAÇÃO DO TWITTER COMO 

NOVA MÍDIA: A VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE 
MÍDIA DAS AGÊNCIAS DO RIO GRANDE DO SUL.

Aluna: Andressa de Mello Sgaria
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: Ao questionar o que as pessoas estão fazendo, o Twitter propõe 
respostas curtas e interação entre seus usuários. Uma espécie de diário atua-
lizado em tempo real que supre as necessidades atuais de acompanhar di-
versos assuntos e ser uma fonte geradora de notícias, ao mesmo tempo. O 
presente trabalho teve por finalidade verificar o nível de conhecimento do 
Twitter e quais os usos dessa ferramenta pelos profissionais de mídia per-
tencentes ao grupo de mídia do Rio Grande do Sul, a fim de descobrir qual 
a visão deles em relação à utilização do Twitter como nova mídia. Para isso, 
a partir do conhecimento profundo dos termos Mídia, Mídias Tradicionais 
e Mídias Alternativas, bem como, dos conceitos de Redes Sociais, Blogs e 
do próprio Twitter, foi realizada uma análise das opiniões emitidas por nove 
profissionais filiados ao Grupo de Mídia do Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Mídia. Internet. Redes Sociais. Microblog. Twitter.
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04
O CONSUMO DE ELLE E POR ELE.

Aluna: Camila Marquetti Stefanelo
Orientadora: Daniela Aline Hinerasky

Resumo: O presente trabalho busca compreender os processos de apelo 
publicitário e de consumo, via anúncios da revista Elle. O objetivo cen-
tral foi responder como os usos e consumos dos conteúdos publicitários 
da revista, por leitoras de Santa Maria interferem ou não no consumo 
de marcas de moda. Para dar conta desta problemática, adotamos uma 
proposta multidisciplinar, através da pesquisa exploratória, identificamos 
possíveis leitoras da revista em Santa Maria, e com estas realizamos os 
grupos focais. Podemos identificar que os anúncios publicitários, para 
as participantes dos grupos focais, sugeriram desejos de consumo, assim 
como os editoriais de moda. No entanto, servem como guias de compras, 
no sentido de ser referência de locais de compras dos produtos anun-
ciados na revista. Por sua vez, concluímos que são os editoriais e não os 
anúncios publicitários que influenciam a compra.

Palavras-chave: Mídia. Publicidade. Consumo. Moda. Marcas de Moda.
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05
ZELIG – ENTRE A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

FICCIONAL E DOCUMENTAL (WOODY ALLEN – 1983).

Aluno: Carlos Fernando dos Santos Rodrigues
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O presente trabalho aborda a estreita relação entre os filmes 
documentários e os filmes ditos ficção, mostrando que o cinema, acima 
de tudo, é um meio de comunicação construído de forma subjetiva, 
sempre baseada no olhar pessoal do seu respectivo produtor. A rele-
vância desse trabalho reside no fato de que o cinema, atualmente, se 
constitui em uma das mídias de grande influência cultural e social. O 
desenvolvimento desse trabalho abordou elementos básicos que fazem 
do cinema uma mídia influente, tais elementos dizem respeito à mon-
tagem, narrativa e a aproximação da linguagem ficcional e documental. 
Após a realização do trabalho, concluiu-se que o cinema, seja ele em 
seu aspecto documental ou não, é um meio de expressão que trabalha 
com a subjetividade e devido a essa perspectiva, ele é ficcional, já que é 
construído sob um determinado ponto de vista. 

Palavras-Chave: Cinema. Documentário. Ficção. Montagem. Narrativa.
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06
A PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES JOVENS 

EM SANTA MARIA SOBRE O USO DE FERRAMENTAS 
DE MARKETING DIGITAL.

Aluna: Clarissa Flores
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: A forma como a publicidade é consumida mudou radicalmente 
nos últimos anos. As novas tecnologias digitais provocaram uma frag-
mentação das mídias e deram ao consumidor uma participação muito 
mais direta e interativa na publicidade. Por isso mesmo, a forma de se 
fazer publicidade mais do que nunca deve buscar iniciativas que consi-
gam envolver os consumidores com determinada marca ou produto. O 
e-mail marketing e o SMS são ferramentas promissoras para isto, porém 
é preciso haver um bom senso ao usá-las. Por terem um custo relativa-
mente baixo, isto é um diferencial, isto se a mensagem enviada através 
destes meios atingir de forma eficaz o consumidor. O presente trabalho 
visa saber qual é a percepção dos consumidores jovens na faixa etária en-
tre 18 a 30 anos, situados na cidade de Santa Maria – RS sobre o e-mail 
marketing e o SMS.

Palavras-chave: SMS. E-mail marketing. Mídias digitais. Jovens.
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07
BUZZ MARKETING: ESTRATÉGIAS 

DA EMPRESA BARTH SHOES.

Aluno: Julian Palma Medeiros
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O grande número de produtos e serviços oferecidos por dife-
rentes empresas resulta num crescimento elevado de publicidade, o que 
acaba muitas vezes incomodando o público-alvo, pois os informes publi-
citários rodeiam as pessoas a todo tempo visando fazer com que deter-
minada marca ocupe um lugar de destaque na mente do consumidor. O 
Buzz Marketing surgiu com o intuito de comunicar sobre determinado 
produto ou serviço através do boca-aboca, pois a mensagem tem maior 
credibilidade quando é transmitida por um amigo, familiar ou profissio-
nal que tenha conhecimento sobre determinada área. Com isto, o pre-
sente trabalho busca definir quais as estratégias de Buzz Marketing foram 
realizadas na campanha “Onde está o Baú” da empresa Barth Shoes. O 
estudo de caso, aliado à análise de documentos enviados pela agência de 
Publicidade Fire Multicom possibilitou concluir que esta nova ferramen-
ta de Marketing funciona frente um público-alvo jovem.

Palavras-chave: Marketing. Buzz Marketing. Barth Shoes.
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08
CONSUMO E VALOR SIMBÓLICO: A FUNÇÃO DE 

MÁQUINA FOTOGRÁFICA AGREGANDO 
STATUS AO CELULAR.

Aluno: Lucas da Silveira Odorizzi
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Nos dias atuais, cada vez mais produtos e novas tecnologias são 
lançados no mercado com o objetivo de que o consumidor saiba da exis-
tência destes, e venha a consumi-los de forma lucrativa para os interesses 
das empresas. Isso também acontece com o mercado de aparelhos celular, 
onde as organizações procuram obter informações sobre o comportamen-
to de seu público, pois sabendo suas atitudes e personalidades, fica mui-
to mais fácil de compreendê-lo e fazer com que este venha a consumir. 
Entender os fatores que levam os indivíduos a adquirirem determinados 
bens e o porquê disso, é outro fator de extrema importância, pois ajuda 
a saber como o consumidor acaba agregando valor e status aos produtos. 
Daí o interesse em procurar compreender mais sobre a questão dos con-
sumidores de aparelhos celular. Tendo como universo de pesquisa os alu-
nos de Publicidade e Propaganda da UNIFRA, a questão é se, ao comprar 
um, eles utilizam as funções do mesmo, ou adquirem o aparelho somente 
pensando na posição social e status que o mesmo pode lhes proporcionar.

Palavras-chave: Novas tecnologias. Comportamento do Consumidor. 
Aparelho celular. Valores. Status.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

117

09
A PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL INTERNA: UM ESTUDO DE 
CASO DAS CASAS ENY EM SANTA MARIA.

Aluna: Luiza Coronel Urdapilleta
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Com as mudanças freqüentes que ocorrem no mercado, não há 
como uma empresa ter sucesso sem um planejamento de comunicação 
interna eficaz, em que as informações sejam transmitidas e compreendi-
das com agilidade. Nas empresas, tem surgido a preocupação quanto ao 
clima organizacional, pois o ambiente em que as pessoas trabalham inter-
fere diretamente em seu trabalho, consequentemente no desempenho da 
empresa e na satisfação dos clientes. O presente trabalho tratou sobre as 
ações de comunicação interna desenvolvidas pelas Casas Eny, em Santa 
Maria. Assim, essa pesquisa utilizou natureza qualitativa, com aspectos 
quantitativos e os instrumentos de coletas de dados foram entrevista e 
aplicação de questionários com os colaboradores, a respeito da estrutu-
ração e funcionamento da organização. A interpretação dos dados acon-
teceu por meio dos dados coletados na entrevista e questionários. Com 
isso, foi possível entender as ações de comunicação interna utilizadas pela 
empresa, para efetuar a sua descrição e perceber como ela se posiciona.

Palavras-chave: Organizações. Estratégias. Comunicação interna.
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10
A JORNADA DO HERÓI PELOS OLHOS DE WALL-E.

Aluno: Rafael Sanches Guerra
Orientadora: Maria Cristina Tonetto

Resumo: A jornada do herói pelos olhos de WALL-E é o tema presente 
neste Trabalho Final de Graduação. A análise procurou responder a se-
guinte questão: como se configura a jornada do herói dentro do filme de 
animação WALL-E. Para responder tais questionamentos, procuramos 
mapear os 12 passos que Cristopher Vogler identificou como unânimes, 
na maioria dos roteiros cinematográficos. Através de revisão bibliográfica, 
mostramos como se deram os primórdios do cinema, bem como a evolu-
ção do cinema de animação, desde a tradicional, até a computação gráfica 
dos filmes atuais. Realizamos um estudo das teorias de análise fílmica, 
dos mitos e dos arquétipos para destacar a construção heróica, a partir do 
personagem. E, através da análise, identificamos no filme WALL-E todos 
os arquétipos e os estágios que compõe a jornada do herói.

Palavras-chave: Cinema. Animação. Jornada do Herói.
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11
PROCESSO DE DECISÃO DE COMPRA DE 
CONSUMIDORES SANTA-MARIENSES – 

PRODUTOS COLCHÕES.

Aluna: Scheila Wegner Pontes
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: A comunicação gera mensagens fascinantes e transmite infor-
mações que circulam na sociedade e as empresas, para veiculá-las, utili-
zam-se dos meios de comunicação para inserir seus produtos no mercado 
e fazer parte da sociedade de consumo. Existe uma grande diversidade de 
produtos e marcas que estão expostos no mercado e com isso a decisão 
de comprar um determinado produto torna-se mais complicada para o 
consumidor. Sabe-se que existem fatores que interferem nesta decisão de 
compra e entre estes estão as ferramentas mercadológicas que levam em 
conta aspectos motivacionais como as necessidades físicas e psicológicas, 
os fatores sociais, as classes sociais e a cultura a que pertence o consumi-
dor. Com o objetivo de entender quais destes fatores são mais relevantes 
na tomada de decisão dos consumidores, foi realizado esse estudo, por 
meio de entrevistas com consumidores santa-marienses de uma empresa 
de colchões que trabalha com dois segmentos de vendas na cidade de 
Santa Maria. A partir dos resultados obtidos na pesquisa pode-se enten-
der o comportamento destes consumidores entrevistados, para os quais 
as ferramentas de marketing e os fatores sociais foram importantes na 
decisão de escolha do produto.

Palavras-chave: Marketing. Consumo. Motivações.
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12
PUBLICIDADE NA INTERNET: 

CONHECER PARA CRIAR.

Aluna: Thirsá Aquistapasse Stangarlin
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho compreende um estudo exploratório quantitati-
vo, que procurou medir o nível de conhecimento que redatores e dire-
tores de arte de nove agências de publicidade de Santa Maria possuem 
sobre as possibilidades e características que a internet tem e como essas 
podem ser utilizadas na criação de peças publicitárias online. Para que 
pudéssemos ter a base teórica necessária a fim de alcançar os objetivos 
deste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica. Essa buscou elucidar 
conceitos como características da internet, redação e direção de arte para 
web e formatos de publicidade online. Assim, para que pudesse ser feita a 
medição do conhecimento foram aplicados questionários com as equipes 
de criação das agências. Após avaliamos as repostas obtidas com a apli-
cação dos questionários. Chegando, assim, a idéia de como o mercado 
publicitário de Santa Maria está procurando atualizar-se para criar peças 
publicitárias para a internet.

Palavras-chave: Publicidade. Internet. Criação
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13
A MIDIATIZAÇÃO DA MULHER NA 

PUBLICIDADE DE CERVEJA SOB A LUZ DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Aluno: Tiago Cechin
Orientadora: Francini Feversani

Resumo: Os avanços tecnológicos aliados à globalização desencadeiam 
uma série de mudanças diárias

que necessitam o acompanhamento constante de empresas que não dese-
jam ficar para trás diante da concorrência do mercado. Junto deste fato, 
existe a luta do público feminino para consolidar seus direitos. Estes dois 
pontos desencadeiam um conflito de valores entre a publicidade e a for-
ma que a figura da mulher é muitas vezes explorada. É nesse sentido que 
o presente trabalho tem por objeto investigar sobre a veiculação de publi-
cidade ilícitas, pela abusividade na forma de explorar a mulher, na Revista 
Veja, no período compreendido entre dezembro de 2006 até dezembro 
de 2008. Isto porque, pela grande utilização da mulher nos comerciais de 
cerveja, é necessário que se analise se tal utilização se dá de modo a bana-
lizar o público feminino, utilizando-o de maneira indiscriminada. Assim, 
busca-se compreender se há mesmo a exploração da mulher frente a uma 
legislação que visa a defender aqueles que são atingidos pela publicidade. 
Como resultado da pesquisa pode-se afirmar que há uma relação de abuso 
entre os anúncios de cerveja e a utilização da mulher.

Palavras-chave: Publicidade. Cerveja. Mulher. Abusividade.
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14
O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE 

MARKETING DE RELACIONAMENTO NAS AGÊNCIAS 
DE COMUNICAÇÃO DE SANTA MARIA/RS.

Aluna: Vanessa Nascimento Schleder
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Os avanços tecnológicos aliados à globalização desencadeiam 
uma série de mudanças diárias que necessitam o acompanhamento cons-
tante de empresas que não desejam ficar para trás diante da concorrên-
cia do mercado. Junto deste fato, existe a luta do público feminino para 
consolidar seus direitos. Estes dois pontos desencadeiam um conflito de 
valores entre a publicidade e a forma que a figura da mulher é muitas 
vezes explorada. É nesse sentido que o presente trabalho tem por objeto 
investigar sobre a veiculação de publicidade ilícitas, pela abusividade na 
forma de explorar a mulher, na Revista Veja, no período compreendido 
entre dezembro de 2006 até dezembro de 2008. Isto porque, pela gran-
de utilização da mulher nos comerciais de cerveja, é necessário que se 
analise se tal utilização se dá de modo a banalizar o público feminino, 
utilizando-o de maneira indiscriminada. Assim, busca-se compreender 
se há mesmo a exploração da mulher frente a uma legislação que visa a 
defender aqueles que são atingidos pela publicidade. Como resultado da 
pesquisa pode-se afirmar que há uma relação de abuso entre os anúncios 
de cerveja e a utilização da mulher.

Palavras-chave: Publicidade. Cerveja. Mulher. Abusividade.
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15
A PUBLICIDADE NA TV DIGITAL.

Aluno: Vinicius Machado Arrua
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal verificar como foi a 
implantação dos modelos de televisão digital nos países Estados Unidos, 
Inglaterra e Japão, criadores de tecnologia e no Brasil, identificando os re-
flexos na publicidade. Para tanto foram levantados conceitos pertinentes ao 
tema e foram reunidas informações de fontes bibliográficas, notícias, sites 
e documentos sobre a implantação da TV digital nos referidos países. Ao 
final, é feita uma análise das principais informações e uma apresentação de 
novos formatos de publicidade que estão surgindo a partir do sistema.

Palavras-Chave: Televisão Digital. Publicidade. Mídia. Novas Mídias.

16
ANÁLISE DE SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS 

ENTRE ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DO MARKETING 
COMERCIAL E DO MARKETING ELEITORAL.

Aluno: Vinicius Leivas de Freitas
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Algumas campanhas de publicidade e de propaganda que vei-
culam nos meios de comunicação estão cada vez mais semelhantes, di-
ferenciando-se em alguns fatores, nos quais estão inseridos as estratégias 
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e táticas de marketing, os tipos de produtos, temas e tons de campa-
nhas, mídias utilizadas entre outros. Neste estudo foram abordadas as 
estratégias e as táticas do marketing comercial e do marketing eleitoral 
propostas por autores da área. A pesquisa visou identificar, analisar e 
comparar as sugestões de estratégias e táticas para campanhas publici-
tárias de divulgação de produtos/serviços com as estratégias e táticas de 
campanha publicitária eleitoral, através de pesquisa exploratória com 
base bibliográfica. Esta pesquisa busca identificar se um candidato elei-
toral pode ser considerado um produto, analisando as estratégias de 
marketing comercial e marketing eleitoral. 

Palavras chaves: Publicidade e Propaganda. Estratégias e táticas de mar-
keting. Marketing comercial e eleitoral.
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01
O CONSUMO INFANTIL E O CULTO AO CORPO.

Aluna: Alessandra Neves Rockenbach
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Fazemos parte uma sociedade de consumo onde é possível per-
ceber a crescente preocupação com a aparência física. A valorização da 
aparência física não é exclusividade da sociedade pós-moderna, ela faz 
parte da cultura de diversas sociedades de diferentes maneiras e em di-
versas épocas. Porém hoje vivenciamos um culto ao corpo que possui res-
paldo dos veículos mídiaticos, onde podemos perceber tanto em novelas/
seriados, como em editoriais e mensagens publicitárias, a associação da 
juventude, magreza e beleza ao sucesso pessoal e profissional. Esses três 
itens são frequentemente, associados à felicidade. A partir disso, este es-
tudo procura compreender de que maneira essa cultura do corpo perfeito 
reflete em meninas pré-adolescentes, de classe média, como elas absorvem 
essa cultura e o quanto essa cultura baliza seus desejos e ações de compra.

Palavras-chave: Corpo. Beleza. Consumo. Infantil.
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02
TUDO VIRA SAMBA: O USO DE REFERÊNCIAS 

CULTURAIS NA CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA.

Aluna: Alexsandra Stieven
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O uso do repertório cultural individual do profissional de pu-
blicidade se traduz nas peças que cria e na facilidade em inovar dentro de 
sua área de atuação. O uso de ferramentas para estimular a criatividade 
colabora para que o publicitário se desprenda de bloqueios na criação e 
geram os processos criativos, importantes na criatividade publicitária. O 
objetivo deste estudo foi selecionar peças publicitárias veiculadas durante 
o carnaval 2009, a fim de identificar e analisar as peças selecionadas e a 
utilização das referências culturais que conduzem à inovação e criativi-
dade. Os principais autores utilizados neste estudo são especialistas na 
área de criação e processos criativos, entre eles Mikhail Bakhtin, João 
Anzanello Carrascoza, Armando Sant’anna, José Predebon, Roger Von 
Oech e Stalimir Vieira.

Palavras-chave: Criatividade. Processos criativos. Publicidade. Carnavalização.
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03
O MARKETING DE RELACIONAMENTO NA VENDA DE 

PRODUTOS DE LUXO DA EMPRESA SUPERAUTO.

Aluna: Bárbara Abelin Ribeiro
Orientadora: Taís Steffenelo Ghisleni

Resumo: O que fazer para conquistar a confiança de um cliente com alto 
poder aquisitivo? A resposta pode estar no marketing de relacionamento. 
Atualmente, com a grande concorrência e demanda de produtos, é im-
prescindível investir em estratégias capazes de criar um relacionamento 
sólido e duradouro com os consumidores de luxo e aumentar os lucros 
da empresa. Pensando nisso, o presente estudo aborda se a empresa au-
tomobilística Superauto, utiliza-se do marketing de relacionamento para 
alavancar a venda dos seus produtos de luxo, bem como quais estratégias 
de relacionamento aplica e qual o perfil desse público, disposto a investir 
mais de oitenta mil reais em um carro. 

Palavras-chave: Marketing. Marketing de relacionamento. Produtos de luxo.

04
A PROPAGANDA DA ARTE: ESTUDO DE CASO DA 

6ª BIENAL DO MERCOSUL.

Aluna: Camila de Ávila
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a uti-
lização da publicidade pela arte, como forma de aproximar-se do popular, 
tendo como objeto de estudo a 6ª Edição da Bienal do Mercosul. Dessa for-
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ma, buscou-se observar o atual cenário da arte contemporânea e da comu-
nicação, abordando referenciais teóricos que tratam de consumo cultural, 
cultura popular, publicidade e propaganda, Bienal do Mercosul e arte. Por 
fim, realizou-se uma análise da campanha publicitária desenvolvida para a 
6ª edição da mostra, desenvolvida pela agência SLM Ogilvy, para identifi-
car as ferramentas publicitárias utilizadas para aproximar-se do popular e 
compreender como este evento é apreciado e recebido pelo público. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Bienal do Mercosul. Campanha 
Publicitária. Popularização. Cultura.

05
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: 
A ASSOCIAÇÃO CUICA COMOESTRATÉGIA DE 

COMUNICAÇÃO.

Aluna: Camila Forgiarini
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: A transformação no comportamento de empresas que antes busca-
vam somente a maximização dos lucros foi gigantesca devido à forte exigência 
dos consumidores que cobram cada vez mais a transparência nos negócios, 
fazendo com que as empresas tenham uma postura mais responsável social-
mente. Infelizmente, muitos empresários ainda confundem apoios e patrocí-
nios com ações socialmente responsáveis. Partindo disso, a presente pesquisa 
buscou averiguar o entendimento de Responsabilidade Social Empresarial 
para empresários de Santa Maria que apóiam projetos sociais via Lei de In-
centivo à Cultura (LICSM). Para tanto, foram aplicados seis questionários 
idênticos em três empresas santa-marienses que apóiam a Associação CUICA 
– Cultura Inclusão Cidadania e Artes, três questionários para o departamento 
de comunicação e três para os decisores. Os entrevistados foram questionados 
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sobre o projeto que apóiam e logo em seguida sobre as ações sociais que rea-
lizam e também sobre o seu entendimento sobre o tema.

Palavras-chave: Responsabilidade social empresarial. Marketing. Ter-
ceiro setor.

06
(RE) VISITANDO OS CONCEITOS DO MARKETING: DA 

SOCIEDADE DE MASSA À COMUNIDADE VIRTUAL.

Aluna: Célia Eliane Longo Horquen
Orientadora: Sibila Rocha

Resumo: O presente estudo se insere nas discussões teóricas e práticas 
que envolvem alguns conceitos sobre marketing e aborda suas transfor-
mações a partir dos contextos sociais históricos. Pretende-se na revisão 
destes conceitos, sistematizar estas idéias para entender os novos “modos 
de pensar” o marketing em ambientes/cenários de uma sociedade virtual. 
A metodologia se apóia em dois procedimentos chaves: inicialmente, uma 
revisão bibliográfica que buscou um aprofundamento teórico do tema e, 
posteriormente, uma pesquisa de campo com o objetivo de verificar estes 
conceitos na visão dos profissionais que atuam na área do marketing no 
mercado de trabalho e na academia. Deste conjunto de materiais coleta-
dos, a pesquisa propõe como conclusão o confrontamento das reflexões 
teóricas com as práticas mercadológicas percebidas.

Palavras-chave: Conceitos. Marketing. Publicidade. Sociedade Virtual.
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07
A DEFINIÇÃO DE ELEMENTOS DE PEÇAS 

PUBLICITÁRIAS: COM A PALAVRA, 
OS DIRETORES DE ARTE.

Aluno: Daniel Jardim Ruiz
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Tem se percebido que o mercado da publicidade possui cada 
vez mais necessidade do quesito criatividade, pois o grande volume de 
informações e mensagens publicitárias de produtos e serviços faz com 
que os clientes exijam exclusividade em suas peças para que eles possam 
ter um destaque no mercado. A criatividade, item fundamental para que 
ocorra um diferencial no trabalho publicitário, faz com que os profissio-
nais da área estejam sempre buscando novos rumos para achar a solução 
para a comunicação de forma alternativa e que chame atenção do recep-
tor. Com isso, o presente trabalho busca verificar como diretores de arte 
das agências atuantes no mercado de Porto Alegre e Santa Maria definem 
os recursos visuais - um aspecto relevante para a visibilidade de uma peça 
publicitária - para resolver o briefing recebido. A pesquisa bibliográfica, 
aliada a entrevista com os diretores de arte, possibilitou concluir que a 
forma de criação está ligada as bagagens culturais dos criativos e na busca 
de referências de outros consumos destes. Para concluir, foi feita uma des-
crição das peças publicitárias, citadas pelos indivíduos na entrevista, com 
uma análise e interpretação crítica e teórica dos dados, para ver melhor 
como utilizaram os elementos visuais para solucionar o trabalho.

Palavras-chave: Criatividade. Criação Publicitária. Direção de Arte.
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08
A FUNÇÃO DA FOTOGRAFIA NO CALENDÁRIO 

PIRELLI: ENTRE A PUBLICIDADE E A ARTE.

Aluno: Douglas Victor Freitas de Menezes
Orientadora: Laura Elise de Oliveira Fabricio

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de questionar a função da 
fotografia no objeto de estudo, o Calendário Pirelli, de forma a levantar, 
através de uma análise semiológica, possíveis traços publicitários e artísti-
cos presentes nas fotografias que o incorporam. Para a aplicação da meto-
dologia de análise, bem como o aprofundamento teórico deste estudo, foi 
necessário explorar autores e teóricos que auxiliaram em questões como 
a imagem, a fotografia, a publicidade, a arte e a construção de sentido. 
Para a realização do processo analítico das imagens do Calendário Pirelli, 
restringiu-se a apenas uma das três fases do mesmo, ou seja, a segunda 
fase (1984-1994), por possuir traços tanto artísticos quanto publicitários. 
Para tanto, este percurso se utilizará de análise fotográfica combinada 
com uma análise semiológica, em função dos processos simbólicos en-
contrados em quatro imagens escolhidas desta fase do calendário. Assim, 
se percebe os indícios da função da fotografia no Calendário Pirelli e de 
que maneira os elementos artísticos e publicitários encontrados nas foto-
grafias que o compõem são apresentados, e quais são sentidos produzidos 
a partir desses elementos.

Palavras-chave: Fotografia. Publicidade. Arte. Calendário Pirelli.
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09
FLASH MOBS, MOVIMENTOS QUE 

TRANSCENDEM O CIBERESPAÇO: UMA 
FERRAMENTA ALTERNATIVA DE COMUNICAÇÃO.

Aluno: Éverton Bohn Kist
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Para definir flash mob (ou flash mobilization) como o ato ou 
mobilização organizada nocampo virtual que transcende a barreira do 
ciberespaço e concretiza-se no mundo palpável, este trabalho recorre à 
distinção entre virtual e real encontrada em Pierre Lévy, ao conceito de 
líderes de opinião, em Mauro Wolf, aos conceitos de territorialização e 
desterritorialização, em Deleuze e Guattari, e tribalização, em Michel 
Maffesoli. O que se intenta, porém, é uma análise do fenômeno comu-
nicacional flash mob a partir de um ponto de vista publicitário. Demons-
trando assim, que estes eventos podem ser ferramentas alternativas de co-
municação. Para tanto, recorre-se também aos conceitos de publicidade 
de guerrilha, em Dorrian, marketing viral, em Andrade, Mazzon e Katz, 
e buzzmarketing em Rosen, e Thomas.

Palavras-chave: Flash mob. Mobilização instantânea. Publicidade de 
guerrilha. Marketing viral. Ciberespaço.
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10
A ESTRATÉGIA DA CAMPANHA “ADOTAR É TUDO 
DE BOM” DA MARCA PEDIGREE EM DIFERENTES 

APLICATIVOS NA INTERNET.

Aluna: Fernanda Moreira Buera
Orientadora: Taís Steffenelo Ghisleni

Resumo: O presente trabalho de final de graduação em publicidade e 
propaganda teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre as re-
des sociais, bem como, estudar uma causa social que teve como beneficia-
dos, os cães de rua. Este trabalho procurou descrever as ações realizadas 
pela empresa Pedigree em sua campanha Adotar é Tudo de Bom, e de 
que maneira, as mesmas contribuíram para a melhoria de vida dos cães, e 
como isso foi possível através da interação do público nas redes sociais e 
pelo web site www.adotaretudodebom.com.br. 

Palavras-chave: Pedigree, Marketing Social, Redes Sociais, Campanha 
Publicitária.

11
MOBILE MARKETING: QUE MÍDIA É ESTA?

Aluno: Geraldo da Cruz Carpes.
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: O trabalho busca através da utilização de uma nova forma 
de mídia, o telefone celular, em uma campanha de mobile marketing, 
envolvendo a abordagem ao consumidor pela troca de informação via 
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tecnologia bluetooth, analisar e constituir uma busca por definições 
de como esta mídia é aceita pelos consumidores da cidade de Santa 
Maria. Com base em um experimento, onde se buscou o envio de 
uma mensagem para os usuários via bluetooh, passível mensuração, 
foi possível analisar como uma nova forma de mídias interage e qual 
o comportamento dos consumidores perante o uso do celular como 
uma mídia publicitária. 

Palavras-chave: Mobile marketing. Bluetooth. Mídia.

12
COMERCIAIS DOS MERCADOS 

BIG E CARREFOUR – PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
VEICULADAS EM SANTA MARIA, RS. 

Aluno: Guilherme de Castro Comes
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O tema principal que este trabalho destina explorar é a aná-
lise da concorrência entre duas grandes empresas do ramo de varejo, 
Hipermercado BIG do grupo Wal-Mart, e Carrefour do grupo Carre-
four, com o intuito de melhor construir um saber prático da configu-
ração do mercado e disputa acirrada pelo consumidor. A metodologia 
empregada foi uma pesquisa quali-quantitativa do material publicitá-
rio veiculado na RBS TV Santa Maria, Rio Grande do Sul, no mês de 
julho de 2009, onde se buscou através da observação das peças audio-
visuais, descrever as reais intenções e estratégias de marketing das duas 
empresas. Através da pesquisa, concluiu-se que ambas as empresas 
utilizam estratégias de mídia similares, por serem concorrentes diretos 
quanto ao mesmo grupo de consumidores em um mesmo segmento 
de mercado, porém com o emprego de características próprias que vi-



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

141

sam o diferencial aos olhos do cliente. A análise do material capturado 
possibilitou a identificação de que estratégias as duas empresas cons-
tituintes fizeram uso, de qual maneira estão voltadas ao consumidor e 
à sua concorrência direta. 

Palavras-chave: Marketing. Consumidor. Estratégia.

13
ADVERGAME: USOS E RESULTADOS DO JOGO 

“TEMPLO – O DESAFIO PEQUIM” SOB O PONTO DE 
VISTA DOS AGENTES DE COMUNICAÇÃO.

Aluna: Jacques Costa Ortiz
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade relatar como o Advergame 
– Templo – Desafio Pequim – contribuiu para a campanha – Conspiração 
Pequim – da marca de produtos esportivos Olympikus. Advergame é um jogo 
criado com a finalidade de divulgar e permitir ao público-alvo experimentar 
um produto/serviço/marca. Fez-se um estudo de caso através de entrevistas 
qualitativas semi-estruturadas com os responsáveis de toda a comunicação. O 
objetivo dessa pesquisa é entender como o advergame funciona por ser mídia 
que gera entretenimento e interatividade, e a qual público foi focada a campa-
nha e o jogo. Os principais benefícios que o game pode atribuir à campanha, 
segundo os idealizadores do projeto, foi um aumento nos acessos ao site da 
campanha e da Olympikus, assim como sua permanência; gerou mídia es-
pontânea em sites especializados; ajudou a fortalecer o conceito da campanha 
em que o atleta Giba deveria se transformar em um mito, além do tema da 
– conspiração – para que Giba não jogasse as Olimpíadas de Pequim. As dúvi-
das que surgem da pesquisa desenvolvida é saber se o mesmo pode ter sucesso 
quando não há um esforço de mídia envolvido; saber se o melhor é investir em 
mídia dentro de um jogo ou criar um jogo específico para uma empresa; o que 
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as agências de publicidade devem fazer para melhor compreender a produção 
de um game. Por fim, a conclusão que se chega é que um advergame é um 
excelente investimento para qualquer marca por ser atemporal e não haver a 
necessidade de uma constante manutenção de comunicação ou atualização de 
conteúdo, mas deve ser feito com planejamento e cuidado na execução, por-
que produzir um game sem o devido primor pode criar rejeição do público e 
afetar as chances de sucesso de retorno do investimento. 

Palavras-chave: Advergame. Marca. Olympikus. Comunicação.

14
BENEFÍCIOS DO MARKETING CULTURAL: UM 

ESTUDO SOBRE O PROJETO LÂMPADA MÁGICA.

Aluna: Liane Caetano Josende
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de 
caso sobre a utilização do marketing cultural como ferramenta relações 
institucionais junto ao mercado, destacando como essa estratégia pode 
beneficiar à sociedade, as manifestações culturais e o meio artístico, ao 
mesmo tempo em que cria vantagens à empresa patrocinadora. O estudo 
salienta as possibilidades geradas pelas leis de incentivos culturais, em 
especial pela LIC-RS, que tornou atraente para as empresas o patrocí-
nio de projetos culturais, através da isenção de parte do Imposto sobre 
Comercialização de Produtos e Serviços. São apresentados os pressupos-
tos teóricos relativos ao tema marketing cultural, e também as vantagens 
aferidas pela AES Sul com o patrocínio do projeto Lâmpada Mágica. 
Combinando pesquisa bibliográfica com a utilização de pesquisa de cam-
po, realizada com aplicação de entrevistas, a investigação fez uso de uma 
abordagem qualitativa, através da qual foi possível concluir que entre as 
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vantagens obtidas pela AES Sul com o marketing cultural destacaram-se a 
melhoria das relações da empresa com a comunidade onde atua o reforço 
da imagem positiva de sua marca, e oportunidades de veiculação da mar-
ca gratuitamente, nas mídias locais. 

Palavras-chave: Marketing. Marketing cultural. Lei de Incentivo à Cultura.

15
FUMANTES ADVERTIDOS?! O SIMBÓLICO DE 
FUMAR E AS ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS.

Aluno: Lucas Barbará Guillande
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: A busca por relações entre o que é fumar para os jovens fuman-
tes e o que as advertências sanitárias contidas nos versos das embalagens 
de cigarro mostram é o ponto principal deste trabalho final de gradua-
ção. Assim, buscou-se, por meio de entrevistas semi-abertas com jovens 
fumantes universitários de Santa Maria, percepções quanto a simbologia 
atribuída ao ato de fumar e quanto as advertências sanitárias contidas no 
verso das embalagens de cigarro, buscando pontos em comum entre am-
bas, afim de verificar a eficácia destas propagandas anti-fumo frente a este 
público que, por ser jovem, ainda não padece dos malefícios extritamente 
biologicistas presentes nas advertências. Foram realizadas dez entrevistas, 
que apontam que todos os entrevistados iniciaram o fumo quando meno-
res de idade. A partir do discurso dos entrevistados foi encontrada apenas 
uma relação direta entre as entrevistas e as atuais advertências sanitárias 
contidas nas carteiras de cigarro, o que as tornam mensagens de pouco 
impacto frente a este público. 

Palavras-chave: Cigarro. Percepções. Advertências Sanitárias.
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16
A COMUNICAÇÃO DE MARKETING DO SPORT CLUB 

INTERNACIONAL PELO VIÉS DA CAMPANHA DOS 100 
ANOS “NADA VAI NOS SEPARAR”.

Aluno: Lucas Zaro do Nascimento
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O presente trabalho possui como objeto de estudo a campa-
nha dos 100 anos do Sport Club Internacional, intitulada “Nada vai nos 
separar”. Selecionadas como corpus algumas peças gráficas e eletrônica, 
buscou-se analisar a referida campanha a fim de inferir e delinear a partir 
do discurso desta algumas características das estratégias do marketing de 
relacionamento desenvolvido pelo Clube. Neste sentido, o capítulo de 
revisão teórica buscou explorar o conceito de marketing e também o de 
marketing de relacionamento. Ainda, apresentaram-se nele alguns aspec-
tos teóricos acerca do comportamento do consumidor e especialmente 
dos torcedores enquanto consumidores, além de um breve histórico do 
Clube. A análise proposta pelo estudo, por sua vez, foi realizada com base 
na prévia exposição dos métodos utilizados e das peças componentes do 
corpus. Entre as conclusões da pesquisa, observou-se que o Clube poderia 
ter investido em maior coesão entre os discursos das peças da campanha 
dos 100 anos. Além disso, foram características comunicacionais eviden-
tes no discurso desta o apelo emocional focado em uma metáfora acerca 
da hereditariedade na transmissão do ‘sangue colorado’, que passa de pai 
para filho, quase como uma ‘herança genética’, ocorrida já entre muitas 
gerações de famílias gaúchas, desde a fundação do Clube.

Palavras-chave: Marketing de relacionamento. Campanha publicitária. 
Publicidade. Sport Club Internacional.
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17
FAÇA O QUE EU DIGO, NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO: 
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE E SUA COMUNICAÇÃO.

Aluna: Manuela Lang Motta
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: A comunicação é importante, especialmente para quem trabalha 
com ela, como é o caso das agências de publicidade que a utilizam como 
ferramenta básica para a prestação de seus serviços. Por isto, este trabalho 
analisa como as agências de publicidade de Santa Maria, integrantes do 
Clube de Criação Centro do Rio Grande do Sul (CCCRS), realizam a sua 
própria comunicação. Assim, foram utilizados questionários direciona-
dos aos proprietários das agências de publicidade e propaganda de Santa 
Maria, que fazem parte da amostragem, a fim de compreender como as 
suas empresas trabalham a sua comunicação. Pretende-se ainda perceber 
se possuem um gestor de comunicação, as estratégias utilizadas, e se estas 
priorizam a prospecção de novos clientes ou a fidelização dos seus. Entre 
os resultados obtidos, destaca-se a incoerência entre o discurso das agên-
cias, e o que elas realizam para trabalhar a sua comunicação.

Palavras-chave: Comunicação. Comunicação Integrada. Agências de 
publicidade.
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18
A PERCEPÇÃO DE JINGLES PUBLICITÁRIOS 

COMO PRODUTORES DE SENTIDO PARA 
REPRESENTANTES DA TRIBO EMOCORE.

Aluno: Maurício Hansel
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O presente trabalho propõe o estudo acerca do comportamento 
do consumidor através da sua percepção em relação a quatro jingles pu-
blicitários produzidos sob estilos musicais diferentes e apresentados para 
cinco integrantes da tribo emocore. Para a construção desta pesquisa foi 
realizando um aprofundamento teórico referente a percepção do con-
sumidor através dos efeitos de sentido gerados pelo jingle publicitário, 
semiótica sonora e comportamento do consumidor. Além disso, foi tes-
tada uma hipótese de preferência pela maioria do corpus pelo jingle apre-
sentado no estilo pop rock. Este estudo foi realizado em decorrência da 
segmentação de mercado e abrangência de públicos-alvo.

Palavras-chave: Consumidor. Percepção. Jingles. públicos-alvos. Emocore

19
ADVERGAMES E A GERAÇÃO DIGITAL: UM ESTUDO 

DE CASO DO JOGO SUPERVÔLEI BRASIL 2.

Aluno: Maurício Lavarda do Nascimento
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O advergame, jogo feito para persuadir o consumidor através 
do entretenimento, vem sendo utilizado como uma forma diferenciada 
de atingir o público jovem. Com isso, a utilização desse tipo de estraté-
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gia de comunicação tem crescido no Brasil. Um dos casos mais conhe-
cidos é o do Super Vôlei Brasil 2, que teve uma grande repercussão na 
mídia. Entretanto, pouco se sabe a respeito da percepção em relação a 
esse tipo de ferramenta. A partir disso, este trabalho buscou descobrir 
como as mensagens publicitárias inseridas no jogo digital Super Vôlei 
Brasil 2 são percebidas por jovens de 16 e 17 anos, em Santa Maria – 
RS. Para isso, o grupo estudado foi convidado para jogar e dizer a sua 
percepção. A natureza da pesquisa foi qualitativa, utilizando-se de en-
trevista, observação e grupo focal para a coleta das informações. Como 
base teórica foram abordados temas como: propaganda; comportamen-
to do consumidor; gerações baby boomers, X, Y e Digital; interatividade 
e advergames. Buscou-se identificar como o advergame “Supervôlei Bra-
sil 2”, produzido para a Olympikus, é percebido por jovens de 16 e 17 
anos, em Santa Maria – RS. Dessa forma, descobriu-se que o advergame 
Super Vôlei Brasil 2, passa uma imagem positiva da marca Olympikus 
para o público da geração digital.

Palavras-chave: Advergame. Comportamento do consumidor. Percep-
ção. Jogos digitais. Geração digital.

20
CINEMA NA PUBLICIDADE E PUBLICIDADE: QUEM 

FUNCIONA MELHOR?

Aluna: Natália Tessele Bordin
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Co-orientador: Luciano Mattana

Resumo: O presente trabalho propôs testar a narrativa fílmica aplicada 
no campo da publicidade, por meio da metodologia do autor e roteiris-
ta Christopher Vogler (2006). Objetivou-se compreender os resultados 
de identificação do espectador para com a mensagem ou protagonista 
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gerados pela exposição a dois filmes publicitários, roteirizados sob meto-
dologias diferentes. Para isso, a pesquisa perseguiu a seguinte afirmação: 
a ficção gera efeitos mais agudos do que a publicidade no processo de 
identificação do consumidor com a marca. Constatou-se que a hipótese 
é verídica, pois, mesmo certificando que as metodologias utilizadas nos 
dois filmes funcionam, verificou-se uma maior intensidade na identifi-
cação e envolvimento do espectador com o filme A, roteirizado sob o 
método de Vogler. Este trabalho é classificado como uma pesquisa expe-
rimental, exploratória e qualitativa, sendo que seus resultados não podem 
ser inferidos à população. 

Palavras-chave: Teste. Filme. Identificação.

21
GLOBALIZAÇÃO NIPÔNICA: A TRANSFORMAÇÃO DA 

CULTURA MINIMALISTA EM SOCIEDADE CAPITALISTA.

Aluno: Pedro de Toledo Paines
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: A cultura é um dos fatores de grande influência na criação e 
na transformação da publicidade. Compreender o seu funcionamento 
e como a publicidade, entre outros fatores, também pode transformar a 
cultura é uma boa forma de criar embasamentos teóricos para estudiosos 
e profissionais da área da comunicação. Este trabalho traz como exemplo 
a cultura milenar do Japão, que com os anos sofreu influência de diver-
sos países, principalmente os Estados Unidos, e tornou-se uma cultura 
híbrida sob diversos aspectos. Esta transformação deu origem a diversos 
produtos culturais, como os mangás e os animes, que se tornaram uma 
leitura comum no Japão e atualmente são os principais representantes 
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da cultura japonesa no Ocidente. Com isso, se consegue o embasamento 
para analisar os games derivados destes produtos culturais, que utilizam 
da persuasão e da força da identidade cultural dos mangás e animes para 
vender diversas outras mercadorias com o nome destas franquias.

Palavras-chave: Cultura. Japão. Mundialização. Mangá. Anime.

22
MERCHANDISING DE MODA NO CINEMA.

Aluna: Priscila Gay Foletto
Orientadora: Daniela Aline Hinerasky

Resumo: A comunicação mercadológica, que a cada dia, cria novas for-
mas de abordar os consumidores, sugere novas abordagens publicitárias 
dentro de programas de entretenimento, novelas e filmes, através da jun-
ção do conteúdo editorial com a mensagem comercial, a fim de não per-
der a audiência. Assim, este trabalho concentra-se no estudo das ações 
de merchandising de marcas de moda no cinema através de uma aná-
lise fílmica. Como objeto de estudo, analisamos o filme “O diabo veste 
Prada“ a fim de identificar as estratégias publicitárias de merchandising 
de moda contidas em seu conteúdo. Para isso, o estudo teve como base 
teórica, o merchandising, as marcas, a moda e o cinema. Concentramo-
nos em identificar as marcas, os tipos de merchandising – visual, verbal 
e integrado (visual e verbal) – assim como as suas formas – explícito e/
ou implícito – dentro das categorias: cenário, diálogo, figurino e perso-
nagem, juntamente com a relação destes merchandisings com o contexto 
social e econômico que o enredo do filme aborda.

Palavras-chave: Merchandising. Marca. Moda. Cinema.
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23
TROPA DE ELITE: DA PIRATARIA ÀS AÇÕES DE 

COMUNICAÇÃO.

Aluno: Renan de Mattos Falcão
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O presente trabalho estudou o planejamento de comunicação 
realizado para o lançamento oficial do filme Tropa de Elite, a partir da 
interferência da pirataria no seu processo de lançamento. Objetivaram-
se descrever as ferramentas e estratégias de comunicação, direcionando 
um foco especial para as ações de assessoria de imprensa que foram ne-
cessárias tendo em vista o enredo do próprio filme e toda a repercussão 
causada pelo mesmo, não só nos veículos de comunicação, como também 
na sociedade brasileira em geral. Por meio de um resgate histórico bi-
bliográfico, pode se perceber a carência do incentivo ao cinema no Brasil 
e a falta de visibilidade, em relação a suas campanhas de lançamento, 
que os filmes brasileiros não possuem com tanta expressão no mercado 
nacional. Também se buscou, analisar o cinema como forma de se fazer 
comunicação, como o mesmo interfere nas camadas sociais e como a pu-
blicidade, a partir de suas ferramentas, pode promovê-lo de maneira que 
seus lançamentos sejam mais abrangentes e impactantes. Este trabalho é 
classificado como um estudo de caso, por meio de pesquisa exploratória 
e qualitativa, seguida pela análise de conteúdo e observação assistemática 
dos resultados pesquisados. 

Palavras-chave: Tropa de Elite. Planejamento de comunicação. Estratégia.
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24
AS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE 

SATISFAZEM QUEM AS CONTRATA? UM ESTUDO 
COM EMPRESAS ANUNCIANTES.

Aluno: Ricardo Lopes Lameira
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar que razões levam 
as empresas anunciantes de Santa Maria a escolherem suas agências 
de publicidade e propaganda, uma vez que as agências tornam-se res-
ponsáveis por parte da comunicação das empresas com seus mercados 
e clientes. A qualidade e pertinência dessa comunicação podem con-
tribuir para o sucesso de algumas empresas e falência de outras. As-
sim, desenvolveu-se um questionário que foi respondido pelo maior 
anunciante (ou seja, aquele que investe a maior verba em ações de co-
municação) de cada uma das 10 agências filiadas ao Clube de Criação 
Centro – RS, fornecendo informações sobre sua satisfação quanto 
aos serviços prestados, seu grau de conhecimento em comunicação 
e, é claro, as razões que os levaram a contratar suas atuais agências. 
Os resultados mostraram que as empresas anunciantes parecem estar 
acomodadas, satisfeitas com o pouco uso que fazem da comunicação, 
porém sem estímulos ou coragem para investir em ações inovadoras; 
o que influencia diretamente no progresso do relacionamento entre 
elas e suas agências.

Palavras-chave: Agências. Anunciantes. Propaganda. Publicidade. Serviços.
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25
MERCHANDISING NO PONTO DE VENDA (PDV):  
RELACIONANDO ARQUITETURA E PUBLICIDADE

EM UM ESTUDO  DE CASO DAS LOJAS ENY 
ESPORTES E ENY PRO.

Aluno: Sadi João Gioda Neto
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Através de um estudo de caso das lojas de calçados santamarien-
ses Eny Esportes e Eny PRO este trabalho buscou investigar as relações 
estabelecidas entre os campos da arquitetura e da publicidade a fim de 
compreender de que maneira estes podem juntos contribuir à eficiência 
do merchandising do ponto de venda (PDV). Foi produzido e analisado 
um acervo fotográfico dos PDV de ambas as lojas e também realizadas 
entrevistas com diferentes profissionais atuantes nas áreas relacionadas 
neste estudo, a publicidade e a arquitetura. Desta maneira, como um dos 
principais aspectos conclusivos, pôde-se compreender a importância da 
atuação interdisciplinar entre as referidas áreas, a fim de se viabilizar a 
relação entre o merchandising e o layout de loja como estratégia de apelo 
de vendas no setor varejista.

Palavras-chave: Merchandising no PDV. Arquitetura. Publicidade. Estu-
do de Caso. Eny Esportes. Eny PRO. 
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01
VÍDEOS VIRAIS: A ALFORRIA DOS 

FILMES PUBLICITÁRIOS.

Aluna: Ariane Nogueira dos Santos
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: A internet trouxe consigo a democratização da informação e 
da liberdade de expressão. Em sites, blogs e páginas pessoais qualquer 
um, em qualquer lugar do mundo, pode ser um produtor de conteúdo 
comunicacional, inclusive audiovisual. Pesquisas de mídia online apon-
tam o vídeo como formato mais consumido em termos de conteúdo na 
internet e com a popularização do site YouTube, cada internauta pode 
ter seu próprio canal, postando e disseminando vídeos de acordo com 
seu interesse pessoal. Estas inovações no fluxo de comunicação pedem 
que a publicidade se redescubra e crie novas formas de comunicação 
audiovisual para atingir seu público-alvo via web. Pois agora, além de 
os criadores se libertarem das limitações de conteúdo e de formatos dos 
padrões tradicionais da publicidade para cinema e televisão, os usuários 
têm a liberdade de criar e também disseminar vídeos livremente através 
da internet. Este trabalho insere-se neste cenário e discute as caracte-
rísticas inovadoras na linguagem e narrativa de vídeos virais publicitá-
rios premiados no Festival Internacional Cannes Lions de 2009, com 
o objetivo de elucidar novas possibilidades para a produção de peças 
audiovisuais voltadas a publicidade viral.

Palavras-chave: Convergência. Publicidade. Vídeos virais. Linguagem 
audiovisual. Narrativa audiovisual.
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02
BENS DE LUXO ACESSÍVEL: UM ESTUDO DE CASO 
SOBRE O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DA 

MARCA CARMIM EM SANTA MARIA/RS. 

Aluna: Ariélli Carneiro Martini
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Considerando o aspecto simbólico dos objetos e o desejo 
de consumo na sociedade moderna, e como estes agem como defini-
dores de status e construção social, o presente trabalho final de gra-
duação busca retratar a percepção dos consumidores em relação aos 
produtos da marca Carmim, apresentando esta como pertencente ao 
segmento do luxo acessível em relação à cidade de Santa Maria/RS. 
Abordando conceitos de consumo, comportamento do consumidor, 
luxo e seus segmentos, publicidade e propaganda e a representação 
dos objetos, este trabalho teve como base a análise qualitativa e entre-
vista em profundidade de caráter informal sobre os consumidores da 
marca em questão, com a finalidade de compreender a subjetividade 
dos sujeitos, o consumo de moda e sua relação com a Carmim. 

Palavras-chaves: Consumo. Comportamento do Consumidor. Luxo.
Desejos. Carmim.
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03
O APELO EMOCIONAL NOS ANÚNCIOS DA REVISTA 

VEJA: UMA ESTRATÉGIA PARA REFORÇAR O 
POSICIONAMENTO DA MARCA DOS ANUNCIANTES.

Aluna: Bruna Gonçalves Crispim
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho teve como objetivo geral compreender de que 
maneira os apelos emocionais utilizados na construção de anúncios pu-
blicitários impressos na Revista veja, convergem para o reforço do posi-
cionamento da marca de alguns anunciantes. Os anunciantes escolhidos 
foram: Natura, O Boticário, Guaraná Antarctica e Banco Santander. 
Para que fosse possível compreender a relação entre o apelo emocional 
utilizado e o posicionamento da marca, foi realizada a análise de con-
teúdo. Assim, percebeu-se que o apelo emocional é trabalhado de forma 
visual e verbal e só é utilizado se ele identifica ou relaciona diretamente 
o posicionamento da marca com seu público. 

Palavras-chave: Apelos emocionais. Anúncios publicitários. Posiciona-
mento. Revista Veja.
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04
“POTTERMANÍACOS”: O CONSUMO DA MARCA 

POR JOVENS DE 17 A 22 ANOS EM SANTA MARIA A 
PARTIR DO FENÔMENO EDITORIAL.

Aluna: Bruna Seibert Motta
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Este trabalho tem como tema o fenômeno que se tornou a sé-
rie de livros Harry Potter da autora inglesa Joanne Kathleen Rowling. O 
objetivo deste trabalho, portanto, é pesquisar quais hábitos de consumo 
derivados dos livros que foram adotados pelos leitores da série de Harry 
Potter no público de Santa Maria entre 17 e 22 anos. Foi possível perceber 
que a utilização da internet, a fim de buscar informações sobre o mundo 
mágico, foi um hábito gerado significantemente no público-alvo. Através 
das entrevistas foi possível perceber que os cinco leitores analisados busca-
ram se mantiver informados sobre Harry Potter através de sites, newsletter, 
e comunidades virtuais, além, é claro, dos setenta leitores que responderam 
ao questionário, em que vinte e seis pessoas responderam que consumiram 
sites sobre o bruxinho e vinte e sete pessoas responderam que participam de 
comunidades virtuais relacionadas com Harry Potter, o que, na idade em 
que se encontram, é um número bastante significativo.

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Marca. Comunidades 
virtuais. Internet. Harry Potter.
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05
TRADICIONALISMO NO RÁDIO: 

AS ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS DE ANÚNCIOS 
VEICULADOS NO PROGRAMA AMANHECER NA 

QUERÊNCIA DA RÁDIO MEDIANEIRA FM.

Aluno: Bruno Appel de Oliveira
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Nas emissoras comerciais de rádio, os anúncios desempenham 
uma função muito importante: transmitir a mensagem do anunciante 
para que esta chame a atenção do ouvinte e incentive-o a comprar os pro-
dutos e serviços divulgados. Contudo, chamar a atenção do ouvinte não 
é uma tarefa fácil, devido principalmente à ilimitada quantidade de men-
sagens divulgadas pelos meios de comunicação. Dentro deste contexto, 
para chamar a atenção de um público em particular (o gaúcho tradicio-
nalista) essencialmente ligado à cultura regional do Rio Grande do Sul, 
o presente trabalho busca identificar as estratégias de persuasão utilizadas 
nos anúncios comerciais que foram veiculados no intervalo comercial do 
programa “Amanhecer na Querência”, da emissora Rádio Medianeira 
FM. Através da análise de conteúdo desses anúncios, sob o olhar dos es-
tudos culturais, foi possível conhecer as práticas persuasivas empregadas e 
suas adequações ao perfil de audiência tradicionalista do programa. 

Palavras-chave: Rádio. Anúncio. Persuasão. Tradicionalismo.
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06
DO ANALÓGICO AO DIGITAL: ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FRENTE ÀS 
TECNOLOGIAS LCD E PLASMA DE APARELHOS DE TV.

Aluno: Diego da Rosa Segabinazi
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: As tecnologias da comunicação desenvolveram-se com muita 
rapidez nos últimos anos, facilitando em muito o acesso das pessoas à 
informação e ao entretenimento. Nos anos 50 dominavam as salas de 
estar dos brasileiros os aparelhos de TV preto e branco a tubo, objetos 
de grandes formatos, pesados, com praticamente um único botão gira-
tório através do qual era feita a troca de canais. Já nos anos 70 o avanço 
tecnológico permitiu o surgimento de televisores mais modernos, que 
transmitiam sua programação em cores, alguns deles já acompanhados 
por controles remotos mais sofisticados. Na contemporaneidade, outra 
grande novidade: o advento do sinal digital, o qual possibilitou áudio e 
vídeo de qualidades impecáveis, além da comercialização dos televisores 
do tipo LCD e plasma, de excelente resolução de imagem e som e em 
formato slim. Referido tal panorama histórico, este trabalho propõe-se a 
compreender o sentido do consumo dos novos aparelhos televisores, de 
tecnologia LCD e plasma, no município de Santa Maria/RS, sabendo-se 
que o sinal digital ainda não se encontra disponibilizado na cidade. Para 
tanto se analisou a motivação de consumo de santa-marienses, conside-
rando-se também a promessa de venda dos lojistas e das publicidades 
presentes nos folhetos de ofertas de algumas lojas de varejo.

Palavras-chave: Televisão digital. Televisores LCD e plasma. Promessa. 
Desejo. Consumo.
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07
O COMPORTAMENTO DE COMPRA DOS 

CONSUMIDORES JOVENS NA INTERNET.

Aluno: Felipe Annoni Giuliani
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Esta monografia tem como objetivo estudar as etapas que fazem 
parte do processo de compra na internet dos alunos de Publicidade e 
Propaganda da Unifra dentro do seu contexto social, considerando estilo 
de vida e valores sociais. Foram abordados conceitos sobre comportamen-
to do consumidor, processo de decisão de compra e as variáveis sociais 
que a influenciam. Também foram tratados assuntos como consumidor 
jovem, internet e o próprio e-commerce. Busca-se identificar o estilo de 
vida e valores dos alunos que compram pela internet e as motivações que 
levam esses acadêmicos a consumir pela internet. Através de entrevistas 
qualitativas, pode-se perceber que as compras na internet crescem a cada 
dia e que fatores como idade e sexo não foram um fator decisório nesta 
pesquisa para que ocorram as compras. Pode-se verificar que todos os 
entrevistados possuem um processo de decisão de compra semelhante e 
o que mais levam em conta na hora da compra é o preço, a variedade de 
produtos que está disponível na internet, que não possuímos em Santa 
Maria e a comodidade de poder comprar a qualquer hora do dia. 

Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Decisão de compra.
Jovem. Internet. E-commerce.
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08
AS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

VIRAL NO LANÇAMENTO DO ÁLBUM 
DIG OUT YOUR SOUL DA BANDA OASIS.

Aluno: Fernando da Rosa Pahim
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O mercado fonográfico em meados da década de 90 sofreu 
um grande golpe devido à possibilidade de troca de arquivos de músicas 
pela internet. Muitas gravadoras foram à falência, e muitas bandas travam 
batalhas na justiça devido ao direito autoral. No entanto há bandas que 
optam por tomar atitudes mais inteligentes, e do contrário às brigas usam 
as armas disponíveis na internet para divulgar a sua música. Este traba-
lho final de graduação faz um estudo sobre as ações tomadas pela banda 
Britânica Oasis. Esta banda encontrou no marketing viral uma forma de 
divulgar as suas músicas, agregar fidelidade à marca Oasis, além de au-
mentar a venda do seu álbum Dig Out Your Soul. Portanto essa pesquisa 
é feita a partir da ação mercadológica da Oasis a qual lança uma ideia 
como um vírus onde os fãs através da interatividade da internet podem 
eles próprios espalhar as mensagens, desta maneira é possível entender as 
estratégias do marketing viral utilizadas para aumentar o poder da marca 
diante do fenômeno da troca de arquivos de músicas pela internet.

Palavras-chave: Marketing. Marketing Viral. Música grátis. Internet. 
Dig Out Your Soul. Oasis.
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09
DESGUSTANDO UM NOVO CANAL DE 

RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR: 
A GESTÃO DE CONTEÚDO DE MARCA VIA  

WITTER NO CASE PIZZA HUT.

Aluna: Gabriela Rivas Mendes Pinheiro
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Ao questionar as pessoas sobre o que está acontecendo, o Twit-
ter propõe respostas curtas e interação entre seus usuários. Uma espécie 
de diário pessoal, atualizado em tempo real, que supre em certa medida a 
necessidade contemporânea de opinar, de atualizar-se permanente quan-
to ao que acontece localmente ou mesmo no mundo, de acompanhar 
notícias ou os mais diversos assuntos e, ao mesmo tempo, também ser 
uma fonte geradora deles. Neste sentido, o presente trabalho teve por fi-
nalidade investigar como funciona a gestão colaborativa de marca através 
da rede social de microblogs Twitter. Verificou-se como se dá o uso desta 
ferramenta a partir do case de uma empresa, a Pizza Hut, neste caso, es-
pecificamente do Twitter da franquia porto-alegrense da rede (localizada 
no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil). Para isso, a partir de uma inves-
tigação qualitativa envolvendo principalmente o estudo dos conceitos de 
redes sociais, blogs e das características da rede Twitter, foram criadas seis 
categorias de análise direcionadas especialmente ao conteúdo discursivo 
produzido no Twitter da Pizza Hut Porto Alegre, pela própria marca e 
seus seguidores. A análise evidenciou alguns aspectos interessantes que 
revelam o Twitter da Pizza Hut Porto Alegre como um exemplo positivo 
de uso estratégico desta rede social.

Palavras-chave: Mídia. Internet. Redes Sociais. Microblog. Twitter.
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10
A INFLUÊNCIA DAS LINGUAGENS 

CONTEMPORÂNEAS NA PRODUÇÃO VISUAL 
DOS ANÚNCIOS DA PEPSI NO JORNAL KZUKA.

Aluno: Gustavo Linhares Freitas
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: O tema deste trabalho é A linguagem visual do anunciante 
Pepsi comparada com o projeto gráfico do jornal Kzuka. A empresa atua 
em diversas mídias, além do jornal Kzuka trabalha com os meios rádio, 
internet e encarta cadernos comerciais dentro de alguns dos tradicionais 
jornais do Grupo RBS como: Zero Hora de Porto Alegre, Pioneiro de 
Caxias do Sul e Diário de Santa Maria. Além de pesquisar linguagens 
contemporâneas que demonstram ser uma tendência na criação de pe-
ças publicitárias, apresenta-se um significativo interesse profissional. O 
presente estudo partiu das escolhas das edições e do anunciante a ser 
analisado. Foram separados para as análises, anúncios da Pepsi nos quais 
se observou semelhança com o projeto gráfico do jornal Kzuka.

Palavras-chave: Publicidade. Linguagem visual. Projeto gráfico. Anún-
cios. Jornal.
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11
A ESTÉTICA DO TRAILER NACIONAL 

CONTEMPORÂNEO.

Aluna: Isadora Spezia Melo
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar o elemento extra-
fílmico trailer, mais especificamente na sua relação com o cinema na-
cional contemporâneo. Busca-se compreender como o cinema brasi-
leiro atual está se enunciando através do objeto audiovisual trailer, o 
qual se configura através da interface publicidade e cinema. Para isso, 
construiu-se um corpus de oito trailers que foi analisado de modo a 
compreender a estruturação e a relação de seus planos de conteúdo, 
de expressividade e publicitário. A dimensão da publicidade delineou 
o foco da pesquisa, uma vez que se anseia pela análise do caráter pu-
blicitário do trailer. Para tanto, a relação existente entre as lingua-
gens publicitária e cinematográfica se evidencia de forma estratégica 
a partir da categoria da montagem, responsável pela constituição da 
estética e narrativa do trailer.

Palavras-chave: Trailer. Publicidade. Cinema nacional. Linguagem au-
diovisual. Montagem.
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12
O MARKETING ESPORTIVO DA OPERADORA VIVO.

Aluno: João Arthur Moure Hertel
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O objetivo principal deste trabalho foi analisar a Operadora 
VIVO, identificando como esta desenvolve suas ações de Marketing Es-
portivo, em nível nacional. Para este propósito, foram observadas as mo-
dalidades esportivas que a companhia patrocina, as características de cada 
investimento e o motivo de cada uma destas escolhas. Posteriormente, foi 
analisada a importância do patrocínio esportivo, tanto para entidades es-
portivas beneficiadas, quanto para as marcas que optam por esse tipo de ex-
posição, visando divulgar e consolidar a sua marca para um grande público. 

Palavras-chave: Marketing esportivo. Patrocínio. Investimento.

13
NA ONDA DA MODA SURF: UM ESTUDO SOBRE O 
COMPORTAMENTO DOS CONSUMIDORES JOVENS.

Aluna: Juliana de Oliveira Araújo
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Neste trabalho, objetivou-se analisar o comportamento de jo-
vens consumidores de moda surf, identificando, assim, as representações 
a respeito dessa moda na vida dos jovens. Através de pesquisa exploratória 
tomou-se como objeto os consumidores da Loja Sk8 Surf, situada em 
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Santa Maria - RS. A observação, entrevista e análise de documentos da 
loja foram os instrumentos utilizados para a coleta de dados. O referen-
cial teórico foi organizado para atender às questões de pesquisa, e inclui 
autores e pesquisadores da área de Comunicação Social, Moda e Surf. Os 
resultados foram qualitativos, indicando uma forte influência da moda 
surf no comportamento dos jovens e na sociedade. 

Palavras-chave: Comportamento jovem. Moda. Moda Surf.

14
A SÉRIE GOSSIP GIRL E SEU MUNDO DE 

GLAMOUR: UMA ABORDAGEM CULTURAL DO 
CONSUMO DA SÉRIE DE TV AMERICANA.

Aluna: Livia Machado Vieira
Orientadora: Laíse Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo verificar como se dá o 
consumo da série de TV americana “Gossip Girl” por meninas de 17 a 22 
anos, da cidade de Santa Maria. Durante este processo, buscou-se anali-
sar, a partir dos Estudos Culturais, como os jovens consomem e recebem 
a série, e em que ambiente se dá essa audiência. Como o público-alvo 
da série é composto por jovens, o trabalho aborda o comportamento e 
hábitos de consumo deste público. 

Palavras-chave: Estudos Culturais. Recepção. Jovens. Série de televisão.
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15
A COMUNICAÇÃO DE UM CLUBE 

DE FUTEBOL: OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 
UTILIZADOS PELO GRÊMIO F.B.P.A. 

Aluno: Lucas Bavaresco Guitel
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo analisar os canais de 
comunicação utilizados pelo Grêmio Foot-ball Porto Alegrense para co-
municar-se com seus torcedores e, com isso, demonstrar a importância da 
comunicação, tanto para o clube, que precisa do torcedor para manter-se 
entre os melhores, quanto para os torcedores, os quais se identificam com 
o clube e consomem seus produtos, principalmente o futebol. Utiliza-
ram-se entrevistas e estudo do conteúdo para realização das análises, e es-
tas trazem considerações sobre a utilização da comunicação promocional 
e da comunicação institucional através da mídia impressa e da mídia ele-
trônica. Também se evidencia a utilização de redes sociais e do marketing 
de relacionamento por parte do clube. 

Palavras-chave: Comunicação promocional. Comunicação institucio-
nal. Ferramentas de comunicação.
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16

NAVEGANDO PELA TERCEIRA IDADE: O GRUPO 
MELHOR IDADE E SEU USO COM A INTERNET.

Aluna: Priscila Brum França
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho propôs estudar o comportamento do consu-
midor da terceira idade e suas relações com a internet em um curso de in-
formática direcionado a esta faixa etária. Por Meio de um estudo de caso, 
tomou-se como objeto de pesquisa o curso de informática do SENAC de 
Santa Maria. A entrevista e observação foram os instrumentos utilizados para 
a coleta e análise de dados. O referencial teórico foi organizado para atender 
às questões de pesquisa, utilizando autores de referência, além de serem utili-
zadas uma pesquisa exploratória e uma pesquisa qualitativa. Os dados foram 
estruturados em torno de uma análise que focalizou as questões da relação 
do idoso com a internet e os tipos de trocas online e offline que ocorreram no 
grupo de informática. Os resultados, por fim, indicaram que os idosos estão 
interessados e focados em aprender as novas tecnologias, compartilhando, 
com os colegas do grupo Melhor Idade seu aprendizado em sala de aula. 

Palavras-chaves: Idoso. Terceira idade. Internet. Consumidor.
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17
PRODUCT PLACEMENT O ENTRETENIMENTO COMO 

REFERÊNCIA DE MARCA.

Aluno: Rafael Diel
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: A presente investigação visa abordar os novos formatos de inserção 
publicitária em séries audiovisuais de televisão norte-americanas, tais como o 
product placement, analisadas aqui, sob a atenção que esta ferramenta de pro-
moção vêm ganhando nos últimos anos, em função dos avanços tecnológicos 
que possibilitam aos espectadores, burlar o modelo tradicional de interrupção 
usado pela publicidade na televisão. Outro objetivo proposto, é o de identifi-
car as especificidades do product placement, em contraposto ao merchandising, 
utilizado nas telenovelas brasileiras. O corpus escolhido para este projeto, mais 
especificamente, foi o seriado norte-americano The Big Bang Theory (CBS), 
aonde se pretende avaliar a adequação das marcas, enquanto expostas na trama 
do seriado, usando como método, a análise de imagem, juntamente com a aná-
lise de conteúdo, para evocar assim, futuras abordagens mais sistemáticas sobre 
a percepção de tais marcas, e sua capacidade de coexistir com o entretenimen-
to, sem aborrecer o espectador. Para tal análise foram expandidos os conceitos 
pertinentes ao processo, tais como: As respectivas funções do product placement 
e do merchandising; o conceito de adequação de imagem da marca, seu posicio-
namento e implicações; e por fim, as tendências dos novos modelos de negócio 
para televisão, enquanto meio de propagação de narrativas seriadas de entrete-
nimento, seus gêneros e subgêneros, e sua relação discursiva com a publicida-
de. A interconexão destes temas, frente às novas tendências, possibilitou-nos a 
notar uma época de iminente mudança comportamental, tanto àqueles que 
produzem mensagens publicitárias, quanto àqueles que as consomem.

Palavras-chave: Product Placement. Merchandising. Publicidade. Marca. 
Televisão. Seriado.
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18
AS FERRAMENTAS DE CRM UTILIZADAS PELA SUL 

VEÍCULOS – CONCESSIONÁRIA FIAT DE SANTA MARIA.

Aluna: Vanessa Brauner Jaques
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O CRM utiliza as novas tecnologias de informação para fazer a 
gestão de relacionamento com o cliente. Analisando a Comercial Sul Veí-
culos - Concessionária Fiat de Santa Maria, RS – realiza o relacionamento 
com seus clientes através das ferramentas de CRM utilizadas, de novembro 
de 2008 até o primeiro semestre de 2010. Foi analisado como são utilizadas, 
os resultados percebidos pelos usuários e no relacionamento com os clientes, 
verificando a importância da prática do CRM a fim de obter a captação, 
retenção e a fidelização dos clientes. Este trabalho servirá servir como fonte 
de consulta para pesquisadores, publicitários e estudantes de comunicação.

Palavras-chave: Marketing de relacionamento. Ferramentas de comuni-
cação. CRM. Novas tecnologias.

19
IN-GAME ADVERTISING: NOVAS TECNOLOGIAS, 

NOVAS FORMAS DE ANUNCIAR.

Aluno: Vinicius Fonseca
Orientadora: Patricia de Oliveira Iuva

Resumo: Vivemos em um momento histórico onde a tecnologia 
avança a passos largos, e faz parte de nosso dia a dia, bem como a 
publicidade. Sempre em busca de inovação e novos meios de inserção, 
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o mercado publicitário encontrou um interessante meio para inserir 
suas mensagens: os games eletrônicos. E é uma união dos games e da 
publicidade que esse trabalho se propõe a estudar, a técnica conhecida 
como In-Game Advertising. A partir do estudo de como se construiu 
a união entre as novas tecnologias e a publicidade, e como as lin-
guagens dos games, cinema e publicidade se conectam e influenciam 
a Comunicação, contextualiza-se o in-game advertising no mercado 
atual, analisando cases relevantes desta prática, nos colocando a par 
de suas características e métodos de utilização, assim como um breve 
histórico de criação da indústria do games.

Palavras-chave: In-game Advertising. Publicidade. Jogos eletrônicos.



TFG II-2010/II





Sumário
01 | POLAR: O DISCURSO DA CERVEJA DAQUI ........................181

02 | MERCHANDISING DE AUTOMÓVEIS NA 
NOVELA PASSIONE DA REDE GLOBO .....................................182

03 | JINGLES DE NATAL DA COCA-COLA: 
UMA ABORDAGEM CULTURAL ............................................182

04 | ANÁLISE DA H. STERN E DA RICHARD’S: 
PONTOS DE VENDA DE LUXO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS ...... 183

05 | O MERCHANDISING EDITORIAL (TIE-IN E CAMEO APPEARANCE) 
COMO ESTRATÉGIA DE AUTOPROMOÇÃO NOS FILMES DA DISNEY ...... 184

06 | VENDE-SE UM LUGAR NO PARAÍSO: ANÁLISE DO 
DISCURSO DOS PASTORES DA IGREJA UNIVERSAL .....................185

07 | COERÊNCIA ENTRE O DISCURSO PUBLICITÁRIO 
E ORGANIZACIONAL DA DANONE: UM ESTUDO DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NA PUBLICIDADE .........................185

08 | ALICE 3D E O FANTÁSTICO MUNDO DE TIM BURTON ...........186

09 | O PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO COMO LÍDER: 
ANÁLISE DAS TEORIAS PSICOLÓGICAS NO DESENVOLVIMENTO 
DA PROFISSÃO NA AGÊNCIA DE PROPAGANDA .........................187

10 | MERCHADISING PARA O CONSUMIDOR INFANTIL: 
UMA DESCRIÇÃO DA AÇÃO KINDER /NUTELLA .........................188

11 | TATUAGEM E PUBLICIDADE: A PRÁTICA CULTURAL 
INSERIDA NA CAMPANHA DA LEVI’S ......................................189



12 | A PERCEPÇÃO DA MARCA FIRE NIGHT PELO 
PÚBLICO JOVEM DE SANTA MARIA .......................................190

13 | A VISÃO DA PUBLICIDADE SOBRE A 
MULHER NO AMBIENTE TRABALHO ......................................190

14 | A FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DA ESTÉTICA PUBLICITÁRIA 
NO CINEMA DE FERNANDO MEIRELLES ..................................191

15 | MANIPULAÇÃO E PERSUASÃO ATRAVÉS DA PROPAGANDA: 
O DISCURSO POLÍTICO INSERIDO NO CIBERESPAÇO ...................192

16 | PUBLICIDADE NOS JOGOS ELETRÔNICOS: 
UM ESTUDO DO INGAME ADVERTISING ................................193

17 | UMA ABORDAGEM DO PAPEL DA COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
NA ORIENTAÇÃO DE MARKETING HOLÍSTICO ...........................193

18 | VITRINES: COMO ELAS PODEM INFLUENCIAR AS VENDAS .......194

19 | “A HISTÓRIA NÃO CONTADA” O TEASER DE ROBIN HOOD ...... 195

20 | NOVAS MÍDIAS NO SEGMENTO ESPORTIVO: 
ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO DIGITAL DO CLUBE 
DOS TREZE EM SITE E MOBILE SITE ....................................196

21| UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA: O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO NOS 
ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS IMPRESSOS DA ABSOLUT VODKA ............ 197

22 | AS FORMAS DE ABORDAGEM DE PATROCÍNIOS E 
PRODUCT PLACEMENT EM 
PROGRAMAS DE AUDITÓRIO TELEVISIVOS ..............................198

23 | A INTERAÇÃO ENTRE MARCAS E INTERNAUTAS 
COM ÊNFASE NA REDE SOCIAL TWITTER ..............................199



24 | NOVOS RUMOS DA PROPAGANDA 
POLÍTICA-ELEITORAL ONLINE. ...........................................200

25 | A PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES FRENTE AO 
APELO RACIONAL OU EMOCIONAL UTILIZADOS NA 
PUBLICIDADE DE CAUSAS SOCIOAMBIENTAIS. ..........................201

26 | FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO PROMOVENDO 
INTERATIVIDADE EM SITES DA HEINEKEN. ..............................202

27 | FIAT MIO: A CULTURA DA CONVERGÊNCIA EM 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA ............................................202

28 | ANÁLISE DA CAMPANHA DA MARCA CARMEM 
STEFENS NA REDE SOCIAL BYMK .........................................203

29 | OS DESENHOS ANIMADOS E O CONSUMO INFANTIL .............204





Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

181

01
POLAR: O DISCURSO DA CERVEJA DAQUI.

Aluna: Aline Pivetta Maia
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Já há alguns anos – e de maneira cada vez mais intensificada e 
explícita, acentuadamente bairrista – a marca de cerveja Polar Export vem 
utilizando-se do apelo cultural regionalista gaúcho como estratégia em 
suas campanhas publicitárias. Este aspecto de interesse pela temática do 
regionalismo pode ser explicado pela fidelidade da marca ao Rio Grande 
do Sul. Considerando-se, nestes termos, o certo bairrismo e protecionis-
mo aos produtos culturais e comerciais exclusivos ou típicos do Estado, 
por parte dos sul-riograndenses, este trabalho pretendeu verificar como 
se dá a identificação da cerveja Polar com a cultura gaúcha enquanto 
estratégia discursiva publicitária. Neste sentido, a temática do estudo 
relaciona-se à investigação do discurso publicitário da marca de cerveja 
Polar Export, procurando compreender como se dá a relação deste com a 
cultura regional gaúcha e, portanto, com os  consumidores gaúchos.

Palavras-chave: Cerveja Polar. Identidades. Regionalismo. Discurso pu-
blicitário.
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02
MERCHANDISING DE AUTOMÓVEIS NA 
NOVELA PASSIONE DA REDE GLOBO.

Aluno: Arthur Piccoli Cadó
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O merchandising é um formato de publicidade que vem sendo 
muito utilizado dentro de programas de televisão. Porém, há vários tipos de 
merchandising. Esta pesquisa apontou os formatos de merchandising conti-
dos em 30 dias de exibição da novela Passione, da Rede Globo. Para isto, foi 
elaborada uma análise de conteúdo, em que todos os capítulos no período 
observado foram assistidos e analisados baseados em conceitos pré-determi-
nados, como a Inserção, a Aparição e o Testemunhal. Após esta análise, con-
clui-se que os formatos de Inserção e de Aparição foram os unicos a serem 
detectados dentro da trama e que sua forma colaborou com o contexto da 
cena, sem desviar a atenção do público diretamente para as marcas. 

Palavras-chave: Merchandising. Publicidade. Automóveis. Telenovela, 
Passione. Rede Globo.

03
JINGLES DE NATAL DA COCA-COLA: 

UMA ABORDAGEM CULTURAL.

Aluna: Bibiana Arrua Fantinel
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: A publicidade é o reflexo da sociedade, sendo esta, influenciada 
pela cultura. A cultura está sempre em constante modificação e isto faz 
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com que a publicidade tenha que se adequar a todo momento. Por este 
motivo, o presente trabalho buscou identificar características culturais 
presentes nos jingles de natal da Coca-Cola veiculados nos anos 1950, 
1986, 2001. Através da análise de conteúdo desses jingles, sob o olhar 
cultural, foi possível verificar algumas mudanças ocorridas na linguagem 
ao longo dos anos. 

Palavras-chave: Cultura. Publicidade. Jingle. Linguagem.

04
ANÁLISE DA H. STERN E DA RICHARD’S: PONTOS DE 
VENDA DE LUXO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, RS.

Aluna: Bruna de Moraes Silva
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Através de uma pesquisa descritiva da relojoaria H. Stern e da 
loja de roupas Richards localizada em Porto Alegre, este trabalho buscou 
investigar as características ambientais utilizadas nestes pontos-de-venda 
de luxo a fim de compreender a importância dos elementos ambientais 
para o marketing ser eficiente nestes estabelecimentos. Foi produzido e 
analisado um check-list e um acervo fotográfico dos pontos de vendas de 
ambas as lojas relacionadas a este estudo, as características ambientais des-
tes pontos-de-venda de luxo. Desta maneira como um dos principais as-
pectos conclusivos, se pode compreender a importância do planejamento 
da ambientação dos pontos-de-venda de luxo, a fim de viabilizar a relação 
do merchandising com o que este cliente de luxo espera como estratégico 
do apelo de vendas no setor de varejo de luxo. 

Palavras-chave: Pontos de venda de luxo. Marketing. Consumidor.
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05
O MERCHANDISING EDITORIAL 

(TIE-IN E CAMEO APPEARANCE) COMO ESTRATÉGIA 
DE AUTOPROMOÇÃO NOS FILMES DA DISNEY.

Aluno: Bruno Augusto Stefano
Eugenio Mariano da Rocha Barichello
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: O tema desta monografia é o uso do merchandising editorial 
(tie-in e cameo appearance) como estratégia publicitária em filmes da 
Walt Disney Company. O merchandising editorial utiliza o espaço edito-
rial para promover o produto de uma marca em um programa televisivo 
ou filme, ao contrário dos anúncios publicitários explícitos que são veicu-
lados no intervalo comercial da televisão ou, antes do filme principal, no 
cinema. A justificativa deste trabalho é a possibilidade de contribuir com 
os estudos em comunicação publicitária. O objetivo geral é analisar o uso 
do merchandising editorial como ação promocional nos filmes A Peque-
na Sereia e Aladdin da Disney. Os objetivos específicos são: identificar a 
inserção de tie-in e de cameo appearance nos filmes analisados; categori-
zar as cenas em que o merchandising editorial foi utilizado. O instrumen-
tal metodológico de análise formulado por Castro (1999) para analisar a 
ação promocional em meios audiovisuais foi utilizado para estudar o uso 
do espaço editorial dos filmes para inserir ações promocionais, por meio 
das categorias: a) Inserção sociocultural: contextualização dos filmes na 
história da empresa; b) Metadiscursividade, mecanismo de intertextua-
lidade, que atualiza outro discurso que o precede e é representado pelas 
inserções de cenas e personagens de filmes anteriores.

Palavras-chave: Merchandising editorial. Tie-in. Cameo appearance. Pu-
blicidade. Disney.
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06
VENDE-SE UM LUGAR NO PARAÍSO: ANÁLISE DO 

DISCURSO DOS PASTORES DA IGREJA UNIVERSAL.

Aluna: Camila do Canto Kessler
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Analisa-se neste trabalho o uso que a Igreja Universal faz das 
características e elementos discursivos da publicidade em seu discurso 
religioso. O foco do estudo está concentrado na análise do discurso uti-
lizado por pastores da Igreja Universal do Reino de Deus em vídeos, co-
lhidos no site Youtube. É feita uma comparação entre as falas retiradas 
destes vídeos e as características mais comuns do discurso publicitário. 
Mostra-se como esses elementos discursivos são utilizados para persua-
dir o maior número de fiéis possível.

Palavras-chave: Igreja Universal. Discurso religioso. Discurso publicitá-
rio. Vídeos.

07
COERÊNCIA ENTRE O DISCURSO PUBLICITÁRIO E 
ORGANIZACIONAL DA DANONE: UM ESTUDO DA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL NA PUBLICIDADE.

Aluna: Carla Gabbi Almeida
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Uma das discussões mais recorrentes dos últimos tempos gira 
em torno do meio ambiente e de como encontrar uma maneira de preser-
vá-lo para as próximas gerações. Algumas empresas interessam-se em se 
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mostrar preocupadas com o futuro do planeta e, através da publicidade, 
apropriam-se desse tema como um modo de atingir seu público-alvo, 
tanto adulto quanto infantil. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é 
verificar a coerência entre os discursos institucional e mercadológico da 
empresa Danone, através da análise de conteúdo do uso da temática da 
responsabilidade social nos discursos da empresa. Os dados foram catego-
rizados em meio ambiente, responsabilidade social e ética, e contabilizados 
perante o número de aparições no site da empresa, representando o dis-
curso institucional, e em dois filmes publicitários da campanha Danoni-
nho para Plantar, o discurso mercadológico. Os discursos da empresa Da-
none apresentaram-se coerentes e a análise atenta permitiu perceber que 
a temática do meio ambiente é usada na publicidade de forma persuasiva.

Palavras-chave: Responsabilidade social. Discurso institucional. Discur-
so mercadológico.

08
ALICE 3D E O FANTÁSTICO MUNDO 

DE TIM BURTON.

Aluna: Carolina Cavalheiro Ferreira
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: O presente trabalho propõe um estudo das tecnologias digi-
tais no cinema, com foco na tecnologia 3D, aliada à discussões sobre 
adaptação literária para as telas. Para isto, traz como objeto o filme 
Alice no País das Maravilhas (2010), de Tim Burton, que provém de 
duas obras literárias do escritor Lewis Carroll: “Aventuras de Alice 
no País das Maravilhas” (1865) e “Através do Espelho e o que Alice 
encontrou por lá” (1872). Através disso, o trabalho busca contextuali-
zar a literatura no cenário cinematográfico, considerando a utilização 
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das tecnologias digitais, fazendo um estudo das narrativas literária e 
cinematográfica. Com o objetivo de identificar a estética audiovisual 
utilizada pelo diretor, busca através da teoria do “cinema de autor”-
salientar as marcas estéticas cinematográficas, que o mesmo trás em 
sua produção. Para compor o corpus da análise foram selecionados 
trechos e frames do filme, além das respectivas obras literárias, de 
onde procura-se argumentos para demonstrar o que teve origem na 
narrativa literária transposta para o cinema, e identificar nos frames a 
assinatura visual do diretor, identificando aspectos da estética que o 
mesmo utiliza, com os recursos de linguagem audiovisual, observando 
os aspectos da: iluminação, cor, cenário, figurino, maquiagem, enqua-
dramento (planos) e trilha sonora. 

Palavras-chave: Alice 3D. Cinema de autor. Estética. Linguagem audio-
visual. Tim Burton.

09
O PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO COMO 

LÍDER: ANÁLISE DAS TEORIAS PSICOLÓGICAS NO 
DESENVOLVIMENTO DA PROFISSÃO NA 

AGÊNCIA DE PROPAGANDA. 

Aluna: Cristiane Fátima Fabian
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Observa-se que as agências de propaganda buscam manter a 
excelência em relação ao atendimento a seus clientes. A figura do pro-
fissional de atendimento, que ao longo dos anos modificou-se, toma 
lugar de destaque nesse empreendimento. Seu trabalho apresenta di-
versas possibilidades de atuação, as quais necessitam, além da técnica 
específica, conhecimentos gerais e principalmente do comportamento 
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humano. Neste sentido, busca-se discorrer a respeito de sua evolução 
e das funções exercidas por este profissional. Através da análise das 
teorias da Psicologia, procurar-se-á compreender e destacar quais des-
tas teorias são relevantes para o processo de desenvolvimento e apren-
dizagem do profissional de atendimento na agência de propaganda e 
como este pode ser um líder. 

Palavras-chave: Profissional de atendimento. Agência de propaganda, 
psicologia. Líder.

10
MERCHADISING PARA O CONSUMIDOR INFANTIL: UMA 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO KINDER /NUTELLA.

Aluna: Daiana Pietra de Araújo Negri
Orientadora: Laíse Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo esclarecer que tipos de 
recursos utilizados no material de ponto-de-venda estão sendo utilizados 
pelos anunciantes de produtos destinados às crianças, ou seja, como es-
tão trabalhando o merchandising, neste caso, voltado ao público infantil. 
Após o estudo sobre o comportamento do consumidor, foi realizada uma 
observação simples e registro fotográfico, seguida de uma análise descri-
tiva de natureza qualitativa, na ação dos anunciantes Kinder e Nutella 
encontrada dentro do hipermercado Big - Santa Maria. A partir da aná-
lise foram identificadas, na peça publicitária, características como a cor, 
a ilustração, a funcionalidade da peça e a tipografia que são aspectos fun-
damentais na persuasão do público infantil dentro do ponto-de-venda.

Palavras-chave: Anunciantes. Merchandising. Ponto-de-venda. Público 
infantil.
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11
TATUAGEM E PUBLICIDADE: A PRÁTICA CULTURAL 

INSERIDA NA CAMPANHA DA LEVI’S.

Aluna: Danúbia Ferreira Mai
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: A tatuagem é uma prática cultural que vem ganhando espaço 
em nossa sociedade, apresentando-se como elemento de referência para 
muitos grupos e nichos urbanos. Este trabalho buscou investigar como 
a prática cultural da tatuagem se insere na publicidade, através da aná-
lise da campanha Need More Space? (Precisa de Mais Espaço?), da marca 
de jeans Levi’s. O serviço oferecido pela Levi’s na campanha são grava-
ções de desenhos feitos a laser nas calças jeans. O elemento imagético 
da tatuagem é o principal argumento da campanha, fazendo uma com-
paração direta dos desenhos gravados a laser com os desenhos tatuados 
nos corpos dos modelos. O texto apresenta inicialmente conceitos sobre 
cultura e identidade cultural, passando pelo histórico da tatuagem, por 
outras campanhas que já utilizaram a tatuagem em sua composição, por 
informações sobre a marca de jeans Levi’s finalizando com a análise da 
campanha selecionada. O estudo foi realizado através de levantamento 
bibliográfico, documental e análise de conteúdo, sendo então cruzadas as 
informações do referencial com os anúncios. O objetivo da pesquisa foi 
mostrar como a tatuagem está se inserindo na publicidade enquanto um 
argumento sociocultural e como ela vem criando identidades para divul-
gação de um serviço. A partir da reflexão deste elemento argumentativo 
discutido através das análises, foi possível obter resultados qualitativos 
que apontam para diferentes posições de sujeito perante a sociedade e 
sobre as identidades que emergem.

Palavras-chave: Publicidade. Identidade. Tatuagem.
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12
A PERCEPÇÃO DA MARCA FIRE NIGHT PELO 

PÚBLICO JOVEM DE SANTA MARIA.

Aluno: Fábio Pereira Noro
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

 
Resumo: este trabalho Final de Graduação buscou fazer a análise da per-
cepção da marca de bebidas energéticas Fire Night perante uma amostra 
do público jovem entre 18 e 23 anos de Santa Maria/RS de ambos os 
sexos. Para isso foram pesquisados e analisados os elementos relacionados 
a marca de bebida energética Fire Night, para averiguar a influência desses 
elementos em relação a percepção desses jovens sobre a marca. A partir 
deste objetivo foi possível detectar a percepção dos entrevistados em re-
lação a cada elemento separadamente da marca, e também relacionando 
todos estes elementos na influencia da percepção geral da marca. 

Palavras-chave: Marca. Percepção do consumidor. Energético. Fire Night.

13
A VISÃO DA PUBLICIDADE SOBRE A 
MULHER NO AMBIENTE TRABALHO.

Aluna: Fabíola Barduil Pedroso
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar as representações das 
mulheres como trabalhadoras construídas pela publicidade nas diferentes 
décadas: de 1950 a 2000. Para isso, foram coletados anúncios nas revistas 
O Cruzeiro e Veja. Para realizar as análises dos anúncios publicitários 
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foi utilizada metodologia qualitativa, tendo como suporte a análise de 
discurso. Constatou-se que as estruturas de sentimento que marcaram 
os diferentes momentos históricos, sobretudo no que diz respeito às con-
quistas femininas no mercado de trabalho, se fizeram presentes, também, 
na maneira como a mulher foi retratada pela publicidade. 

Palavras-chave: Publicidade. Representações. Estruturas de sentimento.
Mulher trabalhadora.

14
A FOTOGRAFIA NA CONSTRUÇÃO DA 

ESTÉTICA PUBLICITÁRIA NO CINEMA DE 
FERNANDO MEIRELLES.

Aluna: Gabriele Carneiro Feltrin da Silva 
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a fotografia audiovisual, 
mais especificamente na sua relação com o a autorialidade de Fernando 
Meirelles. Busca-se compreender como o autor constrói a estética publi-
citária na fotografia de seus filmes, a qual se configura através da inter-
face publicidade e cinema. Para isso, construiu-se como corpus de análi-
se frames, ou seja, fragmentos de quatro filmes que foram analisados de 
modo a compreender a construção e a relação de sua expressividade bem 
como seu viés publicitário. A dimensão da publicidade delineou o foco 
da pesquisa, uma vez que se anseia pela análise do caráter publicitário da 
fotografia audiovisual. Para tanto, a relação existente entre a estética au-
diovisual e a linguagem videográfica responsável pela construção de uma 
estética publicitária evidenciada na obra fílmica. 

Palavras-chave: Fotografia Audiovisual. Estética publicitária. Cinema 
autoral. Interfaces. Publicidade. Cinema.
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15
MANIPULAÇÃO E PERSUASÃO 

ATRAVÉS DA PROPAGANDA: O DISCURSO 
POLÍTICO INSERIDO NO CIBERESPAÇO.

Aluno: Igor Andrei Coelho Mafaldo
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: O presente estudo dispõe-se a refletir sobre as relações en-
tre a atual propaganda política e a propaganda nazista, baseada esta 
última nos princípios propagandísticos criados por Joseph Goebbels, 
aliados a técnicas e meios de comunicação em massa e adotados como 
referência no campo da comunicação social. Neste sentido, partindo 
destes princípios propagandísticos, foram consideradas neste trabalho 
as estratégias implantadas na propaganda política nazista, bem como 
os discursos políticos dos candidatos a presidência do Brasil José Serra 
e Dilma Rousseff inseridos no ciberespaço. Portanto, objetiva-se neste 
estudo reconhecer os princípios de persuasão persistentes e aplicados 
na política atual, centrando na comunicação veiculada na internet, 
um dos meios de comunicação mais dominantes no mundo.

Palavras-chave: Propaganda. Comunicação. Política. Persuasão. Ciberespaço.
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16
PUBLICIDADE NOS JOGOS ELETRÔNICOS: 
UM ESTUDO DO INGAME ADVERTISING.

Aluno: Jader Caminha Nascimento
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: O presente trabalho analisa a utilização da publicidade em jogos 
eletrônicos como um inovador meio de transmissão das mensagens publici-
tárias, através de uma pesquisa bibliográfica e de estudo de caso. A utilização 
do Advertainment é uma forma dos anunciantes segmentarem e alcançarem 
os consumidores dentro de uma realidade na qual as mídias tradicionais 
estão cada vez mais saturadas. Com a necessidade de explorar esses novos 
meios de comunicação devido à saturação dos meios tradicionais, é neces-
sário conhecer as novas opções para anunciar como o InGame Advertising 
Os resultados obtidos mostram que esta nova mídia apresenta-se como uma 
tendência a ser cada vez mais explorada pelos anunciantes.

Palavras-chave: Advertainment. InGame Advertising. Novas mídias.

17
UMA ABORDAGEM DO PAPEL DA 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL NA ORIENTAÇÃO 
DE MARKETING HOLÍSTICO.

Aluno: Jorge Ibirá da Silva Junior
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O presente trabalho objetivou analisar as relações entre 
a comunicação empresarial e o marketing holístico através de uma 
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pesquisa bibliográfica. Nessa abordagem a empresa busca construir 
relacionamentos de logo prazo mutuamente compensadores com to-
dos os seus públicos de interesse, diferentemente da abordagem tra-
dicional do marketing que centrava sua atenção, exclusivamente nos 
clientes. A orientação de marketing holístico é caracterizada por qua-
tro temas amplos: marketing de relacionamento, marketing interno, 
marketing socialmente responsável e marketing integrado. A comu-
nicação empresarial por sua vez caminha para assumir a perspectiva 
da chamada comunicação integrada, com uma articulação estreita 
entre os vários departamentos e profissionais que exercem atividades 
de comunicação nas empresas ou organizações. Identificou-se que os 
diferentes tipos de comunicação, ou seja, comunicação interna, ex-
terna, institucional e de marketing estão presentes, ao mesmo tempo, 
em três dos quatro temas do marketing holístico.

Palavras-chave: Marketing Holístico. Comunicação Empresarial. Ferra-
mentas de Comunicação.

18
VITRINES: COMO ELAS PODEM 

INFLUENCIAR AS VENDAS.

Aluna: Juliana Alves Rodrigues
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar como as vi-
trines das lojas podem influenciar as vendas através de um estudo de 
caso da loja Tok d’ Classe. O mesmo também se detém nas caracterís-
ticas que fazem a vitrine da loja atrair os consumidores para o interior 
da mesma e como o horário de funcionamento pode interferir nesse 
processo. Utiliza-se, para tanto, o método de estudo de caso contem-
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plando as técnicas de observação e questionário como coleta de dados. 
Conclui-se que diversos fatores se alinham para formar um padrão de 
comportamento de consumo em relação às vitrines como ferramentas 
de atração do público-alvo. 

Palavras-chave: Vitrines. Merchandising visual. Marketing. Comporta-
mento do consumidor.

19
“A HISTÓRIA NÃO CONTADA” O 

TEASER DE ROBIN HOOD.

Aluna: Laís Montagner Denardin
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: Publicidade e cinema estão forte e intimamente ligados. Pode-
se dizer, inclusive, que o cinema inicia com a publicidade. Dentre as vá-
rias peças de divulgação existentes, encontra-se o teaser, que, juntamente 
com o trailer compreende o encontro da publicidade com o cinema. Isto 
é conseguido através da união de duas linguagens, a cinematográfica e a 
publicitária. Esta pesquisa se fundamentou na análise de um destes ele-
mentos de divulgação do filme Robin Hood (2010), o teaser. Juntamente 
com o trailer, o teaser é enquadrado na categoria audiovisual, unindo 
imagem em movimento e som. A construção estética do teaser de Robin 
Hood foi avaliada, através da análise da linguagem cinematográfica e da 
dimensão publicitária existentes. Uma relação do teaser com o trailer e 
destes com o cinema foi traçada.

Palavras-Chave: Teaser. Trailer. Linguagem cinematográfica. Linguagem 
publicitária. Robin Hood.
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20
NOVAS MÍDIAS NO SEGMENTO ESPORTIVO: 

ANÁLISE DA COMUNICAÇÃO DIGITAL DO CLUBE 
DOS TREZE EM SITE E MOBILE SITE.

Aluna: Larissa Pereira Mayer
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Sabe-se que as inovações tecnológicas no campo da Comu-
nicação contribuem ao aprimoramento das relações sociais, culturais 
e econômicas entre os indivíduos. Elas também têm oportunizado 
ao segmento esportivo facilitar o acesso dos seus públicos às infor-
mações a seu respeito, facilitando o relacionamento com estes. No 
caso dos grandes times de futebol brasileiros, seu grande interesse na 
atualidade tem sido lançar mão de canais de comunicação os quais 
possam divulgar e reforçar a imagem de marca dos seus clubes, bem 
como lhes garantir retorno financeiro. Neste sentido, esta pesquisa 
propõe-se ao estudo de caso da entidade Clube dos 13, procurando 
desvendar e analisar aspectos de sua adoção das novas tecnologias de 
comunicação online com vias à conquista de torcedores usuários de 
suas plataformas de comunicação. 

Palavras-chave: Marketing esportivo. Comunicação. Mobile marketing.
Clube dos Treze.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

197

21
UMA ABORDAGEM SEMIÓTICA: 

O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO NOS ANÚNCIOS 
PUBLICITÁRIOS IMPRESSOS DA ABSOLUT VODKA.

Aluna: Letícia Boll Vargas
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: Este estudo busca considerar a importância do processo de sig-
nificação nos anúncios publicitários impressos da Absolut Vodka. Os ca-
minhos percorridos para a construção textual deste trabalho foram feitos 
com base na teoria da semiótica, tendo como objetivo geral analisar e 
descrever o plano de expressão e plano de conteúdo dos anúncios sele-
cionados. Sendo assim, perceber com esta análise como se constroem as 
relações discursivas e narrativas dos anúncios, visando evidenciar a lin-
guagem verbal e não-verbal e, como estas se relacionam dentro dos textos 
publicitários, podendo assim perceber como se dá a produção de senti-
dos. O presente estudo é exploratório e descritivo, tendo como corpus 
quatro anúncios publicitários impressos da Absolut Vodka. Os dados da 
análise foram observados pelo caráter qualitativo, objetivando constatar a 
importância dos estudos acerca da produção de sentidos nos textos publi-
citários. Este estudo justificou-se pelo valor das pesquisas acerca da pro-
dução de sentidos, assim como se mostrou relevante baseado na aquisição 
de conhecimento quando se trata de construção de textos persuasivos 
dentro do universo publicitário.

Palavras-chave: Semiótica. Publicidade. Significação. Discurso. Absolut 
Vodka.
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22
AS FORMAS DE ABORDAGEM DE 

PATROCÍNIOS E PRODUCT PLACEMENT EM 
PROGRAMAS DE AUDITÓRIO TELEVISIVOS.

Aluno: Lucas Pinto de Oliveira
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar as técnicas e 
estratégias de patrocínios e product placement em programas de auditó-
rio, através de dois vídeos: do Programa do Chacrinha e do Caldeirão 
do Huck, e seus respectivos anunciantes, Casas da Banha e Ricardo 
Eletro. O trabalho também se detém nas características de programas 
de auditório, nas peculiaridades de cada apresentador, nas formas dis-
cursivas que empregam e no intervalo de tempo entre os dois contextos. 
Trata-se de identificar as inserções de product placement e patrocínios 
nos programas selecionados, ressaltando de que forma isso se dá e a 
relevância da utilização de tais estratégias comunicacionais em termos 
de publicidade. Utiliza-se, para tanto, o método comparativo contem-
plando dos recursos técnicos de produção, ao planejamento, exposição 
dos produtos e condições de distribuição. Finalmente, conclui-se que 
esses elementos se alinham para formar um padrão de evolução do uso 
de patrocínios e product placement como ferramentas que, a serviço da 
publicidade, harmonizam-se aos aspectos estéticos de cada um dos pro-
gramas em consonância com as suas propostas comunicacionais. 

Palavras-chave: Patrocínios. Product Placement. Televisão. Programas de 
auditório. Apresentadores.
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23
A INTERAÇÃO ENTRE MARCAS E INTERNAUTAS COM 

ÊNFASE NA REDE SOCIAL TWITTER.

Aluno: Luiz Olimpio Livramento
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: O presente estudo tem por objetivo identificar as motivações 
que levam internautas a divulgar ações de marcas por meio da rede social 
Twitter, bem como localizar as alterações que ocorreram a partir do ad-
vento da Internet e verificar o papel da publicidade e propaganda nesse 
novo ambiente. Essa investigação aborda também as relações entre mar-
ca, comunicação e sociedade na pós-modernidade, como se dá a intera-
ção entre marcas e usuários no contexto das redes sociais na Internet e a 
construção de movimentos culturais para esses espaços. Para a obtenção 
dos dados, foi proposta uma investigação qualitativa, através de grupo 
focal, em que foram estabelecidas categorias de análise para contemplar 
as transformações na comunicação, nas formas de relacionamento e na 
personalização proporcionada pelas redes sociais. A análise traz aspectos 
relevantes que apontam o Twitter como meio de conhecimento, relacio-
namento e fidelização de clientes para empresas e marcas.

Palavras-chave: Motivação. Marcas. Internet. Redes Sociais. Twitter. 
Movimentos Culturais.
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24
NOVOS RUMOS DA PROPAGANDA 
POLÍTICA-ELEITORAL ONLINE.

Aluno: Maurício Beuter
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O presente estudo tem como objetivo coletar e analisar estra-
tégias utilizadas na internet durante a campanha presidencial de 2010 
dos candidatos José Serra do PMDB e Dilma Rousseff do PT, para tal, 
foram acompanhados os blogs oficiais dos candidatos e também seus 
perfis no twitter para o levantamento de dados do trabalho e perceber 
os avanços e métodos que o meio online proporciona numa campanha 
política. Essa investigação também aborda fatos relevantes da história 
da propaganda política no Brasil desde a campanha de 1894 de Pru-
dente de Moraes até a campanha de Fernando Collor de Mello. Para 
obtenção de dados foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza 
descritiva exploratória, que permite identificar pontos positivos e nega-
tivos da campanha de 2010 e de que forma os candidatos tentaram se 
aproximar de seus eleitores. A análise traz aspectos relevantes na ligação 
meio online e campanha política, esclarecendo táticas dos candidatos e 
apontando falhas ou má utilização da internet como espaço político. 

Palavras-chave: Estratégias. Internet. Twitter. Blog. Propaganda política.
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25
A PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES FRENTE AO 

APELO RACIONAL OU EMOCIONAL UTILIZADOS NA 
PUBLICIDADE DE CAUSAS SOCIOAMBIENTAIS.

Aluna: Rachel Matos Walter
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: À medida que o problema acerca da degradação do meio am-
biente torna-se mais emergente, verifica-se a necessidade de atitudes ime-
diatas e eficazes que contribuam para a solução do mesmo. A proposta 
deste trabalho é relacionar a temática ambiental à comunicação social, 
mais especificamente à publicidade, com o objetivo de contribuir com o 
processo de conscientização da sociedade. Objetivou-se, nesta pesquisa, 
analisar a percepção de consumidores frente ao apelo racional e emo-
cional utilizado na publicidade de causas sócioambientais. Realizou-se 
a seleção, através de uma entrevista com perguntas fechadas, de três in-
divíduos com perfis distintos: um que se manifestasse a favor das causas 
sócio ambientais, outro que fosse indiferente e um que se manifestasse 
contra. Estes indivíduos foram submetidos a dois audiovisuais, um com 
apelo racional e outro com apelo emocional. Procurou-se identificar a 
percepção dos indivíduos através de questionários e de uma entrevista 
semiestruturada em profundidade. Na análise de cada sujeito, bem como 
no cruzamento destas análises com os objetivos desta pesquisa, pode-se 
notar que há relação entre o perfil ecológico de cada entrevistado e sua 
reação quando expostos aos audiovisuais, sendo que cada um foi recepti-
vo a apelos distintos.

Palavras-chave: Percepção. Apelo Motivador. Meio Ambiente. Compor-
tamento do Consumidor.
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26
FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO PROMOVENDO 

INTERATIVIDADE EM SITES DA HEINEKEN.

Aluno: Rafael Dutra Trindade
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho tem como foco analisar três sites da Marca 
Heineken, o site da marca no mundo, no Brasil e o site Heineken 
experience, com o objetivo de identificar as ferramentas de comunica-
ção utilizadas em cada site e comentar as formas de interação propos-
tas pela marca para se relacionar com seus consumidores via sites. Foi 
feita uma descrição detalhada do site e a identificação das ferramentas 
de comunicação utilizadas no mesmo, por fim uma classificação dos 
sites quanto a interatividade, em que é percebido o site da Heineken 
no Brasil como o mais interativo. 

Palavras-chave: Heineken. Ferramentas de comunicação. Interatividade;

27
FIAT MIO: A CULTURA DA CONVERGÊNCIA EM  

PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

Aluno: Rodrigo Bitencourt dos Santos
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O presente trabalho final de graduação tem como delimitação 
de tema a inserção da cultura da convergência em publicidade e propa-
ganda a partir da investigação dos pontos de interação com o público, 
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propostos pelo objeto de estudo, o site do projeto Fiat Mio. Através da 
participação dos internautas na página, foi criado o primeiro carro cola-
borativo do mundo, inteiramente baseado nas sugestões e ideias de seus 
consumidores. Tendo como problema de pesquisa o valor que a cultura 
da convergência pode agregar a relação e comunicação entre emissores e 
receptores, consumidores e empresa. Dessa forma seu objetivo principal 
é investigar os pontos de interação e participação dos participantes do 
projeto, além de estudar suas características e ferramentas de comunica-
ção utilizadas no processo. Com um referencial teórico que compreende 
tópicos como a cultura, cultura da convergência, cibercultura, interação e 
interatividade, mix de comunicação, as redes sociais na internet e o com-
portamento dos novos consumidores. O estudo demonstra que as intera-
ções entre emissor e receptor no processo da comunicação desenvolvem 
a oportunidade de novas tendências nas formas de relação e participação 
do público em publicidade e propaganda. 

Palavras-chave: Cultura da convergência. Interação. Interatividade. Ci-
bercultura. Novos consumidores.

28
ANÁLISE DA CAMPANHA DA MARCA CARMEM 

STEFENS NA REDE SOCIAL BYMK.

Aluna: Suelen Brasil Rodrigues
Orientadora: Daniela Aline Hinerasky

Resumo: Com o crescimento acelerado da internet, cada vez mais as em-
presas e as grandes marcas estão utilizando as redes socias on-line como 
uma nova forma de se comunicar e fazer publicidade. O presente trabalho 
analisa a marca Carmem Stefens, suas estratégias e táticas dentro da rede 
social on-line byMK, com o intuito de discutir sobre o relacionamento 
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da marca com o público-alvo. A partir da análise, observou-se durante 
três dias o comportamento da marca inserida na rede, sua comunidade, 
os comentários dos usuários, a loja virtual e o perfil da marca no byMK.

Palavras-chave: Redes sociais on-line. Moda. Publicidade on-line.

29
OS DESENHOS ANIMADOS E O 

CONSUMO INFANTIL.

Aluna: Vanessa dos Anjos Baptista
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Sabe-se que as crianças são importantes consumidoras e muito 
fiéis aos produtos que admiram, sendo alvo de muitas empresas, pois 
conseguindo atraí-las desde cedo, possivelmente serão consumidoras de 
amanhã. Conseqüentemente a publicidade se favorece disso, para atrair 
o público infantil, e os anunciantes apostam nesse público, pois nos dias 
atuais são elas, as crianças, que vêm ganhando seu espaço na sociedade, 
opinando, consumindo e interferindo na hora da compra. Portanto este 
trabalho buscou verificar as diferentes maneiras que motivam meninos de 
6 a 8 anos a consumir produtos licenciados dos personagens dos desenhos 
animados.

Palavras-chave: Infância. Consumo. Publicidade. Desenho Animado. 
Licenciamento.
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01
O PROCESSO DE SIGNIFICAÇÃO AUDIOVISUAL NO 

VÍDEO PUBLICITÁRIO “PAIXÃO”.

Aluno: Anderson Chagas Bastos Stock
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: Este estudo busca considerar a importância do processo de sig-
nificação presente no vídeo publicitário intitulado “Paixão”, do bombom 
Serenata de Amor, da empresa Garoto. Os caminhos percorridos para a 
construção textual deste trabalho foram feitos com base na Semiótica, 
tendo como objetivo geral analisar, com base no plano de expressão e no 
plano de conteúdo, como se constrói o processo de significação persua-
sivo do discurso audiovisual no comercial selecionado. Tal análise abar-
ca um estudo acerca da linguagem audiovisual publicitária, bem como 
procura estabelecer as referências audiovisuais apresentadas na estrutura 
deste vídeo, além de analisar os mecanismos de persuasão publicitária 
utilizados no comercial “Paixão”, podendo assim perceber como se dá a 
produção de sentido. O presente estudo é exploratório e descritivo, tendo 
como corpus os frames de um audiovisual do bombom Serenata de Amor, 
o vídeo publicitário “Paixão”. Os dados da análise foram observados pelo 
caráter qualitativo, objetivando constatar a relevância dos estudos sobre a 
produção de sentido nos audiovisuais publicitários.

Palavras-chave: Semiótica audiovisual. Discurso publicitário.
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02
PERSONAGENS ANIMADOS LICENCIADOS EM 

EMBALAGENS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INFANTIS 
E SEU EFEITO SOBRE O RECONHECIMENTO DE MARCA.

Aluno: André Krentkoski Cecim
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: É evidente o grande interesse que crianças têm pelos desenhos 
animados e filmes de animação em geral e, a indústria alimentícia ciente 
disso, aproveita-se exatamente dessa característica para compor uma es-
tratégia de aproximação com esse público-alvo. Em decorrência dos avan-
ços tecnológicos das últimas décadas, houve uma facilitação na realização 
de produções cinematográficas e televisivas; com isso, a produção de de-
senhos animados e filmes de animação se tornaram muito mais frequen-
tes, e acabaram entrando para o repertório de estratégias de promoção de 
vendas das empresas. As empresas que produzem alimentos destinados 
a crianças no Brasil utilizam fortemente a estratégia da inclusão de per-
sonagens animados famosos em suas embalagens, a fim de conquistar a 
atenção do seu público-alvo, pois esses personagens já são conhecidos pe-
las crianças e elas sentem certa afinidade por eles. Porém, justamente por 
esse motivo, essa estratégia apesar de incentivar as vendas, poderia estar 
prejudicando o reconhecimento da marca fabricante, pois as crianças po-
deriam estar comprando o produto por causa da sua afinidade com o per-
sonagem e não por causa da marca ou por gostar do produto, podendo 
até mesmo desconhecer qual é a marca do produto. Assim, essa pesquisa 
teve por objetivo verificar como a inclusão de personagens licenciados 
nas embalagens de produtos alimentícios destinados a crianças atua no 
reconhecimento de marcas, perante consumidores de 6 a 8 anos de idade.

Palavras-chave: Consumo infantil. Desenho animado. Indústria alimentícia.
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03
UM ESTUDO DE CASO SOBRE A RELAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES COM A MARCA DE VESTUÁRIO AM.

Aluna: Bruna Cosseres de Jesus
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Para que marcas atinjam seus objetivos é relevante que estas co-
nheçam profundamente seus consumidores, seus comportamentos e seus 
hábitos de consumo. Para que isto ocorra é importante entender o con-
sumo de uma forma geral bem como o consumo de marcas de luxo. Já os 
grupos de referência também são de extrema relevância no quesito con-
sumo de algum produto/serviço., Pois é importante estudar a construção 
de uma marca de luxo compreendendo os conceitos de marca, branding 
e brand equity. Parca compreender a marca AM, é necessário entender o 
conceito do movimento artístico da qual foi desenvolvida, o movimento 
OntoArte, esta relação é imprescindível para compreender as relações da 
marca estudada com seus consumidores. Para atingir os objetivos desta 
pesquisa, foi utilizado o método estudo de caso.

Palavras-chave: Consumo. Consumo e grupos de referencia. Marca. 
AM. OntoArte.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

212

04
O COMPORTAMENTO DE CONSUMO DA TELENOVELA 

DAS 21 HORAS DA REDE GLOBO, PELA NOVA 
GERAÇÃO DE CONSUMIDORES DENOMINADA 

GERAÇÃO TELA.

Aluno: Daniel Flores Becker
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O tema deste trabalho final de graduação baseia-se em explorar 
como se dá o consumo da telenovela das 21 horas da emissora de televisão 
Rede Globo pela nova geração de consumidores, denominada Geração 
Tela. Provenientes do convívio entre as inovações tecnológicas e seus con-
sumidores durante décadas, esta geração demonstra ter como principal 
característica a grande capacidade de absorção de informações ao mesmo 
tempo em que realiza suas tarefas normais. Seu meio de comunicação 
mais utilizado é a internet, onde membros do grupo se comunicam e rela-
tam suas opiniões através de depoimentos que são publicados em comu-
nidades virtuais. Para realizar o estudo desta temática, foram pesquisados 
os assuntos: telenovelas, comportamento do consumidor, geração tela e 
a experiência midiática. A metodologia empregada foi a pesquisa explo-
ratória de natureza mista, quantitativa e qualitativa. A coleta de dados 
dividiu-se em duas etapas: a etapa inicial teve a aplicação de questioná-
rio. Este questionário serviu para obter conhecimentos e selecionar uma 
amostra de jovens com características da geração tela. A segunda etapa 
teve a realização do grupo focal, e caracterizou-se pela pesquisa aprofun-
dada da amostra selecionada anteriormente.

Palavras-chave: Geração Tela. Telenovelas. Comportamento do Con-
sumidor.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

213

05
ANÁLISE DE IMAGEM DOS LOGOTIPOS 
DESENVOLVIDOS NAS CAMPANHAS DO 

LAR ACALANTO.

Aluna: Daniela Ragagnin Veeck
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: As Organizações Não Governamentais (ONG’s) são associa-
ções formadas por grupo de pessoas em torno de um propósito comum 
e não possuem fins lucrativos. Realizam trabalhos de suma importância 
para a sociedade. As ONGs, para atrair voluntários e doações, fazem uso 
da comunicação comunitária. Este tipo de comunicação, bem como pro-
pagandas institucionais, é uma estratégia usada pelo terceiro setor com 
o escopo de divulgar sua causa, seus problemas e suas ações junto à co-
munidade, agregando credibilidade com a população. Com o intuito de 
auxiliar nesta comunicação, esse trabalho faz uma analise da metamorfose 
ocorrida ao longo dos anos nos logotipos das campanhas desenvolvidas 
em prol do Lar Acalanto – casa de apoio a criança e familiares que convi-
vem com HIV/AIDS e doenças degenerativas.

Palavras-chave: Comunicação Comunitária. Publicidade. Campanhas 
Institucionais análise de imagem.
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06

CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA: UMA ANÁLISE DO 
PERSONAGEM X-MEN WOLVERINE.

Aluno: Eduardo Karam Frantz
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: A partir dos conceitos de convergência apontados por Henry 
Jenkins, procurou-se desenvolver no presente estudo, uma abordagem 
geral sobre o processo cultural de convergência das mídias, bem como, 
identificar este processo junto à tecnologia disponível pelas empresas 
de comunicação global. Para a obtenção dos dados, foi proposta uma 
investigação qualitativa, em que foi determinada a escolha de um obje-
to, no caso o personagem Wolverine, para contextualizar o seu processo 
de convergência, fazendo apropriação da publicidade e um estudo das 
mídias utilizadas neste processo. A análise trás aspectos relevantes que 
apontam a mídia como meio de conhecimento, relacionamento e fide-
lização de clientes para empresas e marcas.

Palavras-chave: Convergência. Publicidade. Mídia. Entretenimento.
Consumo. X-Men Wolverine.
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07
ESMALTES NA INTERNET: OS BLOGS COMO 
ESTRATÉGIA POTENCIAL DE COMUNICAÇÃO 

DAS MARCAS.

Aluna: Franciele John Guma
Orientadora: Daniela Aline Hinerasky

Resumo: Com o crescimento acelerado da internet, cada vez mais as em-
presas e as grandes marcas estão utilizando os meios de comunicação on
-line como uma forma de se comunicar e fazer publicidade. O presente 
trabalho analisa como as marcas de esmaltes nacionais se colocam dentro 
dos blogs de beleza, ou seja, quais as estratégias para promover a marca 
e seus produtos. A partir da ánalise descritiva de três diferentes blogs da 
mesma categoria em dois momentos, buscamos verificar as maneiras que as 
empresas se pronunciam e divulgam seus produtos através das blogueiras.

Palavras-chave: Blog. Esmalte. Publicidade on-line.

08
E- COMMERCE: O COMPORTAMENTO DE COMPRA 

NO SITE ADESIVOSDEPAREDE.COM.

Aluna: Inaê Barbosa Ramos
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Com o crescimento acelerado da Internet, cada vez mais as em-
presas estão utilizando dela como meio para comercializar seus produtos 
aos consumidores que através desta efetuam compras. Este trabalho final 
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de graduação tem como objetivo compreender o sistema e-commerce e 
sua dinâmica. Também foram tratados assuntos como o comportamento 
de compra na web 2.0, o processo de tomada de decisão de compra na 
Internet e os fatores influentes para desistência, especificamente dos e-
consumers do site adesivosdeparede.com em adquirir o produto. Buscou-se 
principalmente analisar os motivos pelos quais seus consumidores desis-
tem da compra na ultima etapa, a de finalizar o pagamento.

Palavras-chave: E-commerce. Compotamento de compra. E-consumer. 
Influências para decisão de compra na Internet;

09
ASCENSÃO E QUEDA DE UM HERÓI 

NA MÍDIA: CASO BRUNO.

Aluno: Luís Eduardo Bragança Crisóstomo
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Este trabalho tem como objeto de estudo a ascensão e que-
da de um herói: caso Bruno. Bruno era um grande profissional até que, 
em determinado momento de sua carreira foi acusado de assassinato de 
uma suposta amante, causando a regressão de sua condição como ídolo 
para pessoa comum. Os caminhos que os heróis percorrem despertam 
curiosidade no ser humano, como ele conseguiu transpor determinados 
problemas, o modo como ele lidou com tudo que poderia ser contra 
sua trajetória, fazem com que queiramos sempre buscar mais sobre esse 
herói. Visto isso, o trabalho final de graduação apresenta como a mídia 
trabalhou a imagem de Bruno, desde quando apareceu para o futebol até 
o momento que foi acusado de assassinato.

Palavras-Chave: Cultura das mídias. Mito. Herói. Trajetória de um herói.
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10
FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS 

PELA FIAT NO BIG BROTHER BRASIL 11.

Aluno: Maike Cristina Langbecker
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Diante da grande quantidade de conteúdo (publicitário ou 
não), com o qual o consumidor se depara diariamente nesta era mul-
timídia do século XXI, pode-se observar a necessidade dos anunciantes 
em diferenciar-se frente a tantas marcas e opções existentes no merca-
do. A proposta deste trabalho foi fazer uma análise das Ferramentas de 
Comunicação do Mix de Marketing utilizadas pela Empresa Fiat para a 
divulgação da sua marca durante o período de exibição do Big Brother 
Brasil 11. Analisando as ferramentas utilizadas dentro e fora do programa 
e relacionando-as com os resultados de vendas da Fiat durante o mesmo 
período. Mostrou-se que este reality show criticado por alguns, pode ser 
considerado uma ótima opção para a divulgação de marcas e serviços 
frente à grande audiência que acompanha o programa desde 2002. O 
método utilizado para a realização do trabalho foi o estudo de caso, e 
como técnica utilizou-se a análise de conteúdo.

Palavras-chave: Ferramentas de Comunicação. Fiat. Big Brother Brasil 11.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

218

11
O PAPEL ATIVO DO CONSUMIDOR INTERNAUTA: UM 

ESTUDO DE CASO DA PROMOÇÃO DA SPRITE 
“REFRESQUE SUAS IDEIAS”.

Aluna: Mariana Pacheco da Rosa
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho final de graduação tem como delimitação 
de tema a constante evolução de produções midiáticas e de consumo, 
que estão atingindo novos níveis de participação dos consumidores, 
para formar laços mais fortes com os conteúdos. A partir disso, foi feito 
um estudo de caso sobre a campanha da marca Sprite “Refresque suas 
ideias”. Através do hotsite criado pela marca, o consumidor foi convi-
dado a criar quatro novas estampas para as latas do refrigerante para o 
verão 2011. O problema de pesquisa então, foi retratado pela forma 
que a marca Sprite trabalhou o papel ativo do consumidor internauta 
na promoção, a partir disso, seu objetivo principal foi identificar as 
estratégias de promoção utilizadas pela marca Sprite para gerar a parti-
cipação ativa do consumidor na campanha, além de estudar a sistemá-
tica da promoção, identificar o público da promoção e também estudar 
alguns conceitos e características da internet. O estudo demonstra que a 
marca Sprite utilizou a internet como uma fonte inteligente, interativa 
e criativa para aproximar-se de seus consumidores.

Palavras-chave: Novos consumidores. Interatividade. Internet. Promo-
ção de vendas.
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12
O MARKETING VIRAL COMO 

FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO.

Aluna: Martha Bañolas Tarrago
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Este trabalho analisa quatro filmes publicitários da Cerveja Bavária 
Premium, com o objetivo de focar sua característica de oralidade na descons-
trução das mensagens, tendo como objeto de pesquisa a concretização da 
linguagem oral ou boca-a-boca, a partir do foco do trabalho. Dessa forma 
procura analisar as diversas desconstruções que os filmes publicitários apre-
sentam, bem como sua íntima relação com a vida dos jovens, que se tornam 
os “transmissores” dessas mensagens e, à feição dos “vírus”, multiplicam a 
nova “onda” de consumir Bavária Premium. Trata-se de um processo de mar-
keting que se vale de e-mail, blogs, filmes publicitários, sites que vagueiam na 
internet, para veicular propaganda denominada marketing viral.

Palavras-chave: Filmes publicitários. Oralidade. Marketing viral.

13
ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE MÍDIA: 

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA.

Aluno: Otávio Augusto Docki Gomes
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: A região de Santa Maria- RS é conhecida nacionalmente por ser 
um pólo educacional que forma semestralmente diversos profissionais, 
sendo a comunicação social um segmento destacado. Nesta área, o setor 
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de mídia vem ganhado destaque em meio a transformações e formas de 
comunicar cada vez mais avançadas. Dessa forma é pertinente falar sobre 
a formação dos profissionais que atuam diretamente nos setores de mídias 
das agências. O presente estudo teve por objetivo verificar quais conhe-
cimentos de mídia desenvolvidos na formação acadêmica do profissional 
são suficientes para que o mesmo exerça um trabalho qualificado na área. 
O percurso metodológico realizado foi um estudo de caráter exploratório 
que envolveu a coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas 
com quatro profissionais egressos das instituições UFSM e UNIFRA, 
dois professores dessas instituições de ensino e dois diretores de agências 
de publicidade e propaganda de Santa Maria-RS. A pesquisa apontou que 
todos os profissionais entrevistados consideram que a área de mídia é bas-
tante dinâmica e pressupõe uma boa formação acadêmica e uma prática 
profissional alicerçada na comunicação integrada.

Palavras-chave: Mídia. Formação Acadêmica. Atividades Profissionais.

14
REFERÊNCIAS CINEMATOGRÁFICAS NA PUBLICIDADE 

IMPRESSA: INTERFACES E PERSUASÃO

Aluna: Raquel da Costa Martins
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: O presente trabalho trata-se de um estudo sobre as possíveis re-
lações do cinema, como fonte de referência na publicidade impressa. As 
análises são baseadas nos conceitos do autor Rogério Covaleski (2009) 
apresentados na obra “Interfaces, cinema e publicidade.” O estudo analisa 
as possíveis relações que ocorrem entres os dois discursos, assim como a 
construção do discurso publicitário. Pesquisaram-se os elementos da cons-
trução de um layout e definiu-se o processo da criação publicitária. Por fim, 
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constitui-se como uma pesquisa de cunho qualitativo exploratório, utili-
zando com técnica de pesquisa o estudo de caso em três anúncios impressos 
que usaram a referência cinematográfica como um elemento de persuasão.

Palavras-chave: Publicidade. Cinema. Persuasão. Impresso.

15
A RESPONSABILIDADE SOCIAL COMO ARGUMENTO 

PUBLICITÁRIO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE.

Aluna: Renata Druzian
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Uma das discussões mais recorrentes dos últimos tempos gira 
em torno da responsabilidade social das empresas. Algumas empresas in-
teressam-se em se mostrar preocupadas com o futuro do meio ambiente 
e, através da publicidade e propaganda, apropriam-se desse tema como 
um modo de atingir seus públicos. Estas mensagens são denominadas de 
comunicação institucional, contudo, a partir da visão da comunicação 
integrada, acredita-se que também há intenções mercadológicas nessa co-
municação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar os indícios 
de intenções mercadológicas em anúncios veiculados no Dia Mundial do 
Meio Ambiente no jornal Correio do Povo de 2010. O material coletado 
foi submetido a análise de conteúdo, evidenciando e comparando as pos-
síveis intenções mercadológicas e institucionais dos anunciantes.

Palavras-chave: Responsabilidade Social. Meio Ambiente. Publicidade e 
Propaganda. Comunicação.
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16
A CRIAÇÃO DA IMAGEM DE MARCA DO 

RESTAURANTE IGUARIA.

Aluno: Rogério Gomez de Oliveira
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: O tema deste trabalho baseia-se na construção da imagem de 
marca do restaurante Iguaria. A utilização do marketing e suas variáveis 
são importantes meios utilizados para a construção de uma marca. O 
ponto de venda é um fator importante para atrair os consumidores, mas 
o produto oferecido deve satisfazer e surpreender os clientes. A comuni-
cação construída para anunciar e tornar o empreendimento conhecido 
é determinante para a construção da imagem de marca, aproximando o 
consumidor da marca e por tanto, criando valores aos clientes. Esta pes-
quisa apresenta natureza qualitativa e para a fundamentação da pesquisa 
se utilizou a pesquisa exploratória.

Palavras-chave: Construção da imagem de marca. Restaurante Iguaria.
Marketing. Brand equity.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

223

17
TRILHA SONORA: O PODER DE PERSUASÃO 

DA MÚSICA EM COMERCIAIS DE TELEVISÃO DO 
ANUNCIANTE DE AUTOMÓVEIS RENAULT.

Aluno: Samuel Krentkoski Cecin
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Esta pesquisa analisa dois filmes publicitários, que através 
de uma linguagem audiovisual, em conjunto com várias estratégias, 
busca promover uma marca. Neste caso, a trilha sonora, como ele-
mento central, representando o áudio, entra com o poder de persuadir 
seu público-alvo através de um conceito sonoro, buscando dar sentido 
a mensagem. Desta forma, entende-se música como uma manifesta-
ção artística de cunho emocional, e forma universal de comunicação. 
Com isso, este estudo tem o objetivo de entender a importância da 
música, como trilha sonora, em um filme publicitário, agindo como 
estratégia persuasiva através da emoção, e agente conectivo entre os 
variados canais de comunicação que a publicidade dispõe. Esta pes-
quisa tem uma abordagem metodológica exploratória de análise de 
conteúdo. Assim, este estudo, buscou verificar se a trilha sonora, é 
mais do que um elemento complementar, e sim, um forte elemento 
persuasivo para a Publicidade e Propaganda.

Palavras-chave: Trilha Sonora. Publicidade e Propaganda. Emoção. Fil-
me Publicitário.
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18
VENDA PESSOAL: UM ESTUDO DE CASO DA 
CAMPANHA DE DIAS DAS MÃES DA NATURA.

Aluna: Silvana Dalla Nora Silva
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Apesar de ser uma das ferramentas mais antigas da comunica-
ção integrada de marketing, percebe-se que a venda pessoal não está ul-
trapassada e cada vez mais é utilizada por grandes marcas como parte do 
mix de comunicação integrada de marketing. Esta pesquisa foi realizada 
com a empresa de cosméticos Natura por utilizar venda pessoal, empresa 
de cosméticos estruturada com o modelo de consultoria. Nesse sentido, 
este trabalho objetiva pesquisar como a Natura utilizou a ferramenta de 
venda pessoal na campanha de Dia das Mães de 2011. Para tanto, foi 
empregado o método de estudo de caso e as técnicas de pesquisa docu-
mental, entrevista e observação.

Palavras-chave: Venda direta. Comunicação integrada de marketing. 
Natura. Venda pessoal.
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01
MERCADO DE LUXO, UM ESTUDO 
DE CASO DA LOJA VILLA SANTÈ.

Aluna: Camila Cunha Pereira dos Santos
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho tem como objeto de estudo a Loja Villa 
Santè, localizada no centro da cidade de Santa Maria, e traz como 
fundamento questões relacionadas aos critérios estéticos da loja. As 
análises foram feitas a partir do estudo de autores como André Cau-
duro D’Angelo e Tony Morgan com a finalidade de perceber se a loja 
em questão está inserida dentro do mercado de luxo, com a presença 
dos cinco critérios, assim como a forma que se manifestam. Ademais, 
é analisado de forma detalhada o ambiente da loja, a fim de que se 
perceba se o ponto de venda está de acordo com o que se espera de um 
estabelecimento que comporta produtos de luxo. Além disso, traz um 
breve relato sobre moda, luxo e seu mercado, e de características físicas 
do espaço em que se inserem. O trabalho conclui-se em uma pesquisa 
de cunho qualitativo exploratório, utilizando como técnica descritiva 
de análise de conteúdo.

Palavras-chave: Luxo. Moda. Ponto de Venda de Luxo.
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02
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS 

SOCIAIS DIGITAIS: UM ESTUDO DE CASO DE UMA 
EMPRESA DO VAREJO DE MÉDIO PORTE.

Aluna: Carolina Ribeiro Pagliarini
Orientadora: Fabrise Muller

Resumo: Com o crescimento acelerado da internet, as empresas estão 
aproveitando para encontrar diferentes formas de contato com o público 
de interesse e, assim, acabam frequentemente, utilizando ferramentas de 
comunicação que possibilitam uma relação simultânea e interativa entre 
consumidor e organização. Este estudo analisa a inserção da empresa Eny 
Calçados no âmbito digital, empregando as mídias sociais digitais como 
estratégias de comunicação para manter uma relação mais próxima com 
o público de interesse. Dessa forma, procura-se, além de estudar os perfis 
da empresa nas mídias sociais digitais, sugerir novas formas de inserção 
da empresa na web. A presente pesquisa é de caráter exploratório e des-
critiva, e a abordagem metodológica de natureza qualitativa, tendo como 
instrumento de coleta de dados, uma entrevista em profundidade. A in-
terpretação foi feita a partir dos dados coletados e com isso, foi possível 
mensurar os benefícios que as mídias digitais proporcionam, através das 
novas tecnologias, para uma empresa de médio porte do varejo de calça-
dos de Santa Maria.

Palavras-chave: Empresas na web. Eny Calçados. Estratégias de comuni-
cação. Mídias sociais digitais.
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03
A MAGIA DO AMOR: UMA ANÁLISE SOBRE O 

SENTIMENTO COMO APELO PUBLICITÁRIO NA 
SOCIEDADE PÓS–MODERNA.

Aluna: Caroline Mendonça Campos
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: A sociedade atual possui características marcantes como a indi-
vidualidade, a falta de tempo, a busca pelo prazer, pela felicidade e pelo 
o amor. Esses aspectos estão diretamente relacionados com a publicida-
de, mais especificamente, relacionados aos temas dos filmes publicitá-
rios produzidos para televisão, o foco principal deste trabalho. Assim, 
a presente pesquisa propõe-se a analisar três filmes publicitários criados 
para os anunciantes Sprite, Serenata de Amor e Natura, selecionados por 
possuírem três abordagens diferentes do sentimento de amor como apelo 
publicitário na sociedade pós-moderna. Para isso, a metodologia deste 
estudo é composta pela pesquisa de natureza qualitativa, pela análise de 
conteúdo e pelo método comparativo. Categorias de análise foram cria-
das, baseadas nos referenciais deste trabalho, com a finalidade de analisar 
os comerciais entre si e posteriormente compará-los, para entender como 
se dá a utilização do sentimento de amor como apelo publicitário

Palavras-chave: Amor. Publicidade. Apelo Emocional. Sociedade Pós-
Moderna.
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04
WORLD OF WARCRAFT, INTEL E JOHN PYLE: 

UMA EXPERIÊNCIA PUBLICITÁRIA 
NO ESPORTE ELETRÔNICO.

Aluno: Ciro Gonçalves Gomes
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: Dentro deste trabalho, foi analisado o caso do jogador de 
World of Warcraft, John Pyle, e as associações de imagem de marca que 
os e-atletas amadores tem em relação a ele. Este projeto de pesquisa tem 
como objetivo demonstrar a importância do patrocínio como ferramenta 
de marketing, esta, que igualmente auxilia na criação de uma marca forte 
podendo vir a ser de extrema utilidade tanto para o mercado publicitário, 
como para o próprio atleta profissional do e-sport. O caminho escolhido 
para a organização do referencial teórico se dá a partir da história do 
esporte, bem como a sua legislação e organização, partindo assim, para a 
questão do esporte eletrônico vs. o jogo eletrônico. Segue-se com Brand 
Equity e o trabalho de seus conceitos para a construção de uma marca 
forte, assim, como a ferramenta do patrocínio em uma plataforma em 
parte não usual pelo mercado brasileiro: o jogador de esporte eletrônico 
como veículo de comunicação. Seguindo, explicita-se a história do World 
of Warcraft e da Intel, seguidas pela história do jogador John Pyle, até se 
adentrar na metodologia e análise dos dados que são seguidos pelas con-
siderações finais. O presente trabalho tem caráter exploratório e natureza 
mista. Justifica-se mediante a duvida sobre o papel que o patrocínio do 
jogador de World of Warcraft agrega ao valor de marca da Intel.

Palavras-chave: Esporte Eletrônico. World of Warcraft. John Pyle. Brand 
Equity. Patrocínio.
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05
A TIPOGRAFIA COMO ELEMENTO PERSUASIVO NA 

MENSAGEM PUBLICITÁRIA.

Aluno: Danilo Krebs Teles
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: A presente monografia é o Trabalho de Conclusão de Curso 
desenvolvido no curso de Publicidade e Propaganda do Centro Univer-
sitário Franciscano. O problema de pesquisa do trabalho tem origem nas 
dúvidas que surgem em diretores de arte e designers gráficos a partir da 
existência de diversas alternativas de uso de famílias tipográficas para os 
trabalhos gráficos realizados. Neste estudo, levou-se em consideração as 
características físicas dos tipos e também as conotações que tais caracte-
rísticas, aliadas a fatores culturais, podem expressar para o receptor de 
mensagens publicitárias, levando em consideração as questões de caracte-
rísticas dos tipos, conotações e denotações. Procurou-se também analisar 
as questões persuasivas que permeiam as mensagens publicitárias e como 
estas podem ou não alterar a interpretação do leitor. O trabalho de re-
visão de literatura é composto de três partes: a primeira trata da história 
da tipografia, a segunda apresenta o conhecimento adquirido durante a 
pesquisa sobre a nomenclatura bem como a apresentação das diferentes 
características que compõem um estilo tipográfico e apresenta também 
questões fundamentais da publicidade e de sua linguagem. A terceira e 
última parte apresenta e analisa entrevistas realizadas com entrevistados 
com a finalidade de identificar se os tipos utilizados em anúncios previa-
mente selecionados contribuem para suas intenções persuasivas.

Palavras-chave: Tipografia. Publicidade. Persuasão.
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06
REPRESENTAÇÕES DO FEMININO COMO 

ELEMENTO PERSUASIVO NOS ANÚNCIOS DE MODA 
DA REVISTA VOGUE BRASIL.

Aluna: Débora Velasquez
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O presente trabalho estuda as representações do gênero feminino 
em anúncios de moda veiculados na revista Vogue Brasil. As análises foram 
empreendidas investigando-se as possíveis relações entre a temática da moda 
e as representações discursivas de sedução pelo feminino. Além disso, o estu-
do apresenta um breve relato sobre o mercado da moda e a sociedade de con-
sumo, a fim de fundamentar sua análise dos elementos não-verbais do dis-
curso publicitário de duas grifes internacionais e uma nacional. Sendo uma 
pesquisa de cunho qualitativo exploratório, investigou-se um corpus de três 
anúncios veiculados na edição de aniversário da revista Vogue Brasil de 2011.

Palavras-chave: Publicidade impressa. Moda. Representações. Feminino.

07
AS REPRESENTAÇÕES DAS IDENTIDADES FEMININAS 

ATRAVÉS DAS PINUPS NOS ANÚNCIOS DA 
COCA-COLA NA DÉCADA DE 1950.

Aluna: Gabriela Silva dos Santos
Orientadora: Ana Luiza Coiro de Moraes

Resumo: O presente trabalho consiste em uma análise cultural da so-
ciedade norte-americana da década de 1950 e do papel da mulher na 
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mesma época para tentar compreender a relação da mulher com sua re-
presentação retratada pela publicidade da Coca-Cola nas pin-ups. Através 
do referencial teórico e das análises das imagens, pode-se perceber que a 
mulher desempenhava diferentes papéis na sociedade e esses papéis eram 
representados pelos anúncios da Coca- Cola pelas pin-ups. Além da sen-
sualidade, frequentemente associada às ilustrações de pinups, podem-se 
encontrar também novos papéis que condizem mais com a mulher co-
mum de classe média da época, como a mãe de família, a trabalhadora, a 
submissa e também a mulher independente.

Palavras-chave: Pin-ups. Coca-Cola. Mulher americana. Publicidade.
análise de imagens.

08
A ESTÉTICA DO FENÔMENO THE COBRA SNAKE NO 

CENÁRIO CIBERNÉTICO.

Aluna: Gabrielle Baratto Adolfo
Orientadora: Ana Luiza Coiro Moraes

Resumo: Este estudo de caso tem como objetivo analisar os elementos 
que levaram o sítio The Cobra Snake a se tornar fenômeno no ciberes-
paço. Busca-se, para a resolução desse problema, a análise da relação da 
cultura midiática com formas globalizadas de produção, circulação e 
consumo, relacionadas à moda. Para isso é preciso obter uma visão da 
comunicação com a evolução da tecnologia. Os resultados obtidos por 
meio de uma pesquisa bibliográfica mostram a excessiva influência do 
contexto social, e conclui-se que a moda pode ser um o reflexo estético 
da pós-modernidade.

Palavras-chaves: Estudo cultural. Cibercultura. Pós-modernidade. Esté-
tica. Moda.
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09
A IMAGEM DE UMA MARCA E O 
PERFIL DOS CONSUMIDORES.

Aluno: George Eich Iffarraguirre
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Um fator crucial para venda de produtos atualmente, a marca, é 
um dos principais ativos das empresas, gerando ainda por cima a fidelização 
do consumidor, com base em uma identificação dos clientes com a empresa. 
Baseado nisso, a presente pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar a 
imagem percebida pelos leitores da SantaFashion Magazine, assim como o 
perfil do público leitor, como fatores decisivos de compra, costumes, prefe-
rências, além de analisar as estratégias de comunicação utilizadas pela Santa-
Fashion Magazine. O Objetivo desta análise é ver se o produto SantaFashion 
Magazine, atinge a expectativa dos seus leitores e ainda por cima proporcio-
nar um melhor conhecimento por parte da empresa dos seus clientes.

Palavras-chave: Moda. Estratégias de comunicação. Marca. Perfil dos 
consumidores. SantaFashion Magazine.

10
A PUBLICIDADE AUDIOVISUAL DA POKERSTARS.

COM: UM DISCURSO DE LEGITIMAÇÃO.

Aluno: Kaue Afonso Friedhein
Orientadora: Patrícia de Oliveira Iuva

Resumo: O presente estudo analisa a construção discursiva da empresa 
Pokerstars, acerca da prática do pôquer online, em seus filmes publicitá-
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rios. Faz-se uma breve introdução sobre a história do pôquer, situando-o 
como uma prática cultural e explicando os aspectos mais básicos do jogo, 
o trabalho tem como objetivo geral analisar as estratégias utilizadas pela 
empresa em seu discurso publicitário para legitimar o pôquer enquanto 
um esporte. Tendo como objeto empírico os filmes publicitários Boxer, 
Hockey e Football da Pokerstars, as análises buscam descrever a construção 
do discurso publicitário em cada um dos filmes, examinando-os no nível 
da imagem (cor, figurino, cenário, iluminação) do som (ruídos, música 
e locução) e do discurso, a partir dos efeitos de sentido que a construção 
destes elementos produz nos espectadores.

Palavras-chave: Discurso. Audiovisual. Pôquer. Pokerstars. Publicidade.

11
AS INTERVENÇÕES TÉCNICAS NO PROCESSO 

CRIATIVO AUDIOVISUAL PUBLICITÁRIO.

Aluna: Laura Torres do Couto
Orientadora: Patricia de Oliveira Iuva

Resumo: O processo criativo direcionado para a produção audiovisual 
publicitária é um tema ainda pouco explorado. Assim, de uma maneira 
geral, este estudo se localiza entre a arte e a ciência, pois tem como tema 
a intervenção das técnicas produtivas na criação publicitária. O objetivo 
da pesquisa, portanto, é investigar como as técnicas de produção tilt shift, 
stop motion e 3D influenciam no processo criativo das peças audiovisuais 
publicitárias das marcas Novo Uno, Itaú Personalitée MTV. Para tanto, os 
caminhos teóricos percorridos abordam aspectos da criatividade, criativi-
dade em filmes publicitários e técnicas de produção audiovisual. A meto-
dologia aplicada, de natureza qualitativa, caracteriza-se por uma análise 
de conteúdo dos filmes publicitários a partir da realização de entrevistas 
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estrutura das com os profissionais que criaram os filmes selecionados. 
Baseado nas respostas e nas análises de conteúdo dos vídeos, este trabalho 
busca esclarecer de que maneira a técnica de produção interfere no pro-
cesso criativo para audiovisual, ou ainda, em que etapa os profissionais 
recorrem à técnica enquanto um recurso de persuasão.

Palavras-chave: Processo criativo. Audiovisual. Publicidade. Técnica.

12
O MIX DE COMUNICAÇÃO E OS 

CURSOS TÉCNICOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL CS COMPUTADORES.

Aluna: Lilian Magale Eichherr Kreutz
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: Com base nos constantes desafios em relação à venda de cur-
sos técnicos, esta pesquisa propõe-se a verificar os elementos do mix de 
comunicação e discuti-los levando em consideração a realidade do mer-
cado de Santa Maria e a Escola de Educação Profissional CS Computa-
dores. Alguns dos pontos mais importantes desta pesquisa são as análises 
e comparações feitas com base nos referenciais teóricos estudados. Aqui 
encontram – se referencias relacionadas à marketing de serviços, elemen-
tos do mix de marketing, ferramentas da comunicação e o marketing em 
instituições de ensino. A presente pesquisa trata-se de um estudo de caso, 
seguida de observação participante, como parte da pesquisa foi feita uma 
análise de conteúdo das peças publicitárias coletadas.

Palavras-chave: Marketing. Comunicação. Ensino. Cursos Técnicos.
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13
O COTIDIANO NA VITRINE: UM ESTUDO DE CASO 

DO SITE UNIQLOOKS.UNIQLO.COM.

Aluna: Mariana Lamana Guma
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho é desenvolvido no contexto da sociedade 
pós-moderna em que os desejos e as atitudes dos consumidores muda-
ram: busca-se uma identificação com os produtos para então consumi
-los. Nesse cenário este estudo tem como objetivo compreender como 
a marca de roupas UNIQLO, através do site <uniqlooks.uniqlo.com>, 
apropria-se da superexposição do cotidiano dos consumidores para pro-
vocar identificação do público-alvo com a marca. O referencial teórico 
apresentado como base para a análise compreende temas como a socie-
dade pós-moderna; consumo; internet, cultura da convergência, intera-
tividade e redes sociais; características do varejo e sua aplicação online; 
moda; e a superexposição dos neoconsumidores na web. A partir deste 
referencial foram definidas categorias para realização de uma análise de 
conteúdo com base nos processos de globalização, aceleração, digitaliza-
ção e superexposição das pessoas na internet, que norteiam a sociedade 
atual. A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, descritivo, de 
natureza qualitativa. A pesquisa traz um exemplo de como trabalhar a co-
municação para envolver os consumidores e fazer com que esses acabem 
por divulgar a marca.

Palavras-chave: Sociedade pós-moderna. Consumo. Interatividade, moda.
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14
ESTUDO DA CONVERGÊNCIA DE MÍDIAS NO 
REPOSICIONAMENTO DA MARCA MONANGE.

Aluno: Matheus Marchesan de Prá
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Muitas empresas modificam sua trajetória de comunicação 
adotando um novo posicionamento a partir de uma situação desfavorá-
vel que se impõe em determinado momento. A marca Monange passou 
por este processo recentemente, com ampla divulgação na mídia. Assim, 
o presente estudo apresenta uma análise sobre o reposicionamento da 
marca Monange, que desenvolveu de forma inovadora um evento para 
conduzir essa modificação, denominado Monange Dream Fashion Tour. 
Porém, o que marca essa transição é a maneira com que isso foi feito, 
aliando mídias tradicionais e virtuais aplicando conceitos recentes sobre 
convergência de mídia, aumentando o grau de relação entre marca e con-
sumidor. Para desenvolver esse trabalho, o material coletado foi submeti-
do a uma analise de conteúdo, na qual aspectos da campanha Monange 
Dream Fashion Tour foram avaliados.

Palavras-chave: Campanha. Reposicionamento. Convergência.
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15
O PROCESSO DE ACCOUNTABILITY MIDIÁTICO NOS 

COMERCIAIS VETADOS PELO CONAR.

Aluna: Natália Bortolás Goulart
Orientadora: Ana Luiza Coiro de Moraes

Resumo: O presente trabalho traz uma análise de cinco filmes publicitá-
rios veiculados em meios de comunicação de massa que causaram cons-
trangimento aos seus consumidores e concorrentes e que, por isso, foram 
retirados do ar por determinação do CONAR. Trata-se neste estudo, de 
pensar o CONAR como um órgão que atua de acordo com os princípios 
da moral e da ética, proporcionando maior sentimento de cidadania aos 
indivíduos. Desta maneira, o cidadão insere-se no processo de accoun-
tability midiático, na medida em que suas demandas são atendidas pelo 
Conselho Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária.

Palavras-chave: Accountability. Cidadania. CONAR. Ética. Publicidade.

16
POSICIONAMENTO X IMAGEM DE MARCA: UM 

ESTUDO DE CASO DA OPERADORA OI.

Aluna: Raíssa de Medeiros Trindade
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e bibliográ-
fica e um estudo de caso da operadora Oi. Busca-se, com essa pesquisa, 
alcançar o objetivo de analisar a relação existente entre o posicionamento 
da operadora Oi e a imagem de marca atribuída pelo público entre 14 
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e 18 anos, residente em Santa Maria. E ainda, responder aos objetivos 
específicos de identificar o posicionamento da operadora Oi, a partir do 
ponto de vista do próprio marketing da operadora, descrever como é or-
ganizada e orientada a comunicação da operadora Oi para o seu público 
consumidor entre 15 e 20 anos e, verificar quais atributos o público pes-
quisado relaciona à operadora Oi e qual o diferencial apontado por eles. 
Para alcançar estas metas, foi realizada uma entrevista com a responsável 
pelo departamento de Trade Marketing da Operadora Oi e foi aplicado 
um questionário em 94 alunos do Colégio Instituto São José.

Palavras-chave: Marca. Posicionamento. Imagem de Marca. Oi.

17
COLORIDOS E A INDÚSTRIA CULTURAL: O HAPPY 
ROCK COMO PRODUTO DA REIFICAÇÃO MUSICAL.

Aluno: Raphael Carneiro Vargas
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Esta pesquisa analisa o produto cultural de três bandas brasilei-
ras do estilo Happy Rock, com o intuito de averiguar a existência de um 
perfil comum às três, quanto a sua produção cultural. Para tanto foram 
abordados aspectos referentes à música, indústria cultural, reificação e as 
características do seu público alvo, a geração z. Buscou-se, portanto, ave-
riguar até que ponto a influência dos paradigmas da capitalização seriada 
da indústria cultural, em conjunto com a reificação de relações, valores 
e sentimentos, podem afetar a produção cultural humana. Esta pesquisa 
possui abordagem metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, do-
cumental, técnica de entrevista e análise de conteúdo. Isso possibilitou a 
criação de categorias de análise pertinentes ao conceito do produto das 
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bandas de Happy Rock, o perfil dos seus consumidores e a configuração 
do mercado em que está inserido. Dando início, portanto, a análise da 
existência de um perfil comum.

Palavras-chave: Happy Rock. Rock. Indústria Cultural. Reificação. So-
ciedade Pós-Moderna.

18
MARKETING ESPORTIVO E AS FERRAMENTAS PARA 
COMPROVAÇÃO DO RETORNO DE INVESTIMENTO.

Aluno: Tailan Dutra de Christo
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho tem o propósito de responder se o investimento 
feito em marketing esportivo pelas empresas Brandt Sports e Casas Eny, 
nos clubes de futebol da cidade de Santa Maria – RS, Internacional – SM 
e Riograndense F.C., respectivamente, dá o devido retorno ou não. O 
objetivo geral deste trabalho é verificar se o investimento em marketing 
esportivo feito pelas Brandt Sports e Casas Eny, nos clubes Internacional 
– SM e Riograndense F.C., dá retorno e identificar as formas de avaliação 
deste investimento. Os objetivos específicos são identificar quais motivos 
levaram as empresas a fazer este investimento, verificar de que maneira a 
marca do patrocinador é exposta e levantar quais são os meios de medir 
o retorno em patrocínio das empresas. O referencial teórico apresenta os 
seguintes temas: marketing esportivo, patrocínio esportivo e marca. Após 
feita análise com os entrevistados, que são os responsáveis pelos setores 
das empresas abordadas nesse trabalho, ficou constatado que o marketing 
esportivo dá retorno em Santa Maria e é possível mensura-lo.

Palavras-chave: Investimento. Marketing esportivo. Patrocínio. Marca. 
Retorno.
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19
SWEETEST PERSON: UM ESTUDO DE 

CASO SOBRE POSTS PAGOS.

Aluna: Tamirez Santos dos Santos
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho final de graduação tem como delimitação 
de tema a expansão e crescimento da internet e, em função disso, a in-
serção do buzz como ferramenta de marketing na web, a fim de buscar 
alternativas de comunicação mais em conta e eficientes para as empresas. 
Utilizando como ponto de inserção para essa nova forma de buzz, os 
weblogs passam a protagonizar um novo cenário de opções para as mar-
cas, um exemplo disso é a utilização do blog Sweetest Person, objeto de 
estudo deste trabalho. Tendo como problema de pesquisa conhecer qual 
influência dos posts pagos, em relação a decisão de compra de seus leito-
res, estabeleceu-se como objetivo principal verificar se há influência por 
parte das publicações pagas, além de conhecer quais marcas e produtos 
anunciam e de que maneira e, também, identificar qual a relação criada 
entre blogueira e leitor nesse novo âmbito de utilização dos blogs. Possui 
um referencial teórico que compreende tópicos como o buzz e sua evo-
lução para uma ferramenta de marketing, a internet e as mídias sociais, o 
uso dos weblogs, além de uma abordagem sobre o perfil dos novos con-
sumidores. Esse estudo demonstra que ainda há muito o que se explorar 
em termos de buzz marketing, assim como aperfeiçoamento no uso dessa 
ferramenta, tanto por parte dos anunciantes como pelos blogueiros. 

Palavras-chave: Buzz marketing. Internet. Mídias sociais. Blogs. Posts 
pagos. Novos consumidores.
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20
A MODA NA MÍDIA: TELENOVELA 

COMO REFERÊNCIA.

Aluna: Vanessa de Oliveira Marconato
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: A indústria, tendo em vista aspectos econômicos, utiliza os 
meios de comunicação para divulgar a moda e torná-la algo praticamente 
indispensável para viver em nossa sociedade. Este trabalho tratou de estu-
dar o consumo de moda, procurando identificar se modelos de vestuário 
e assessórios presentes em telenovelas serve como referência para mulhe-
res santa-marienses pertencentes a classe C. Neste estudo foram aborda-
dos os conceitos e as principais características da sociedade de consumo, 
as histórias e as transformações da moda desde o século XX até os dias 
atuais, o início das telenovelas no Brasil e suas fases, revelando também 
sua capacidade de influenciar os telespectadores. Para ilustrar este estu-
do, foi abordada como referência a telenovela da Rede Globo Insensato 
Coração, em evidência no período no qual se desenvolveu este trabalho.

Palavras-chave: Consumo. Moda. Telenovela. Mulheres. Classe C.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

246

21
“PIPOCA COM GUARANÁ”. UM ESTUDO 

DAS ESTRATÉGIAS DO AUDIOVISUAL QUE 
INVENTOU UM “SABOR”.

Aluno: Vilmar Mazui Pinto
Orientadora: Sibila Rocha

Resumo: Este estudo insere-se nas discussões que envolvem o campo da 
publicidade e propaganda e sua relação com os modos de endereçamento 
de produtos audiovisuais e seus efeitos de sentido interpretados através de 
análise de estratégias de discurso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que 
teve como problemática norteadora do estudo a seguinte questão: Quais 
são as estratégias de discurso – imagética e textual – usadas no comercial 
“Pipoca com Guaraná” ? Decorrente desta problematização, o intuito do 
trabalho é investigar as estratégias discursivas audiovisuais utilizadas no 
comercial do guaraná Antarctica do ano de 1991 enquanto significação 
simbólica baseada nos processos de semiose. O percurso metodológico 
percorrido tratou de descrever o comercial “Pipoca com guaraná” através 
da coleta de dados e, deste conjunto de material, sistematizar as estraté-
gias de discurso utilizadas no comercial a partir de categorias discursi-
vas de referenciabilidade e enunciação. Como suporte teórico utilizou-se 
conceitos baseados em autores como Aumont (1999), Barreto (2004), 
Carrascoza (1999), Charaudeau (2001) para dar consistência a categorias 
de imagem, audiovisual, discurso e enunciação.

Palavras-chave: Audiovisual. Estratégias de discurso. Significação. Efei-
tos de sentidos.
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22
A CREDIBILIDADE DOS ANÚNCIOS 
PUBLICITÁRIOS VEICULADOS NO 

PODCAST NERDCAST.

Aluno: Vinicius Santos Fernandes
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Este trabalho faz uma análise da mídia podcast como veículo 
de comunicação e seu uso para a venda de espaço publicitário. A pes-
quisa teve como base teórica os estudos sobre: Publicidade, adequação 
das mensagens aos meios, Rádio, formatos de anúncio do meio rádio, 
redação publicitária, credibilidade na internet, podcast, Jovem Nerd e o 
Nerdcast. Estes estudos serviram de suporte para as definições da meto-
dologia, que buscou verificar a credibilidade dos anúncios publicitários 
veiculados no podcast Nerdcast. Para alcançar esse objetivo, foi realiza-
da uma entrevista semi-estruturada com uma amostra de ouvintes do 
programa Nerdcast, captando dados como seus hábitos de consumo e 
entretenimento. A partir da análise dessa entrevista foram revelados os 
aspectos que definem o discurso Nerdcast e seus anúncios como emis-
sores de informações críveis para seus ouvintes.

Palavras-chave: Podcast. Publicidade. Internet. Novas mídias.
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23
UM ESTUDO DE CASO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DE USUÁRIOS SANTA-MARIENSES 
DE SITES DE COMPRAS COLETIVAS.

Aluna: Mayara Lucho Tubino Gomes
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: O número crescente de sites de compras coletivas no Brasil e 
em Santa Maria desperta o interesse em conhecer os motivos que levam 
consumidores a fazerem uso desse tipo de sites para adquirir produtos ou 
serviços. Parte-se do comportamento do consumidor antigo, mostrando as 
diferentes mudanças do seu comportamento nas suas atitudes em relação 
ao processo de compra que culminou nas transformações no mercado con-
sumidor. Este trabalho teve como objetivo identificar o que motiva consu-
midores santa-marienses a fazerem uso dos serviços e produtos ofertados 
em sites de compras coletivas Para entender melhor esse processo foi apli-
cada uma entrevista em consumidores pré-determinados que já utilizaram 
ou utilizam algumas promoções de sites nacionais em locais de compras 
coletivas. As conclusões revelaram que esses consumidores são atraídos pri-
mordialmente pelos baixos preços, mas não se resume a isso, pois verificou-
se que os usuários que compõem a amostra tomaram conhecimento da 
existência de algumas empresas por meio deste tipo de exposição.

Palavras-chave: Compras coletivas. Evolução do comportamento do 
consumidor. Novas mídias.
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01
OUTRAS PRODUÇÕES E A MESMA LÓGICA: O 
CONSUMO DA LÍNGUA DE SINAIS EM FILMES 

PUBLICITÁRIOS.

Aluna: Ana Cláudia Flôres Fernandes
Orientadora: Camila Righi Medeiros Camillo

Resumo: Este trabalho teve como objetivo central problematizar o con-
sumo da língua de sinais, em como conhecer as representações produ-
zidas em relação ao sujeito surdo no campo da Comunicação Social. A 
partir de uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico analisou-se 
três filmes publicitários - Vivo Torpedo SMS: “Casal” (2010); RBS TV: 
“Facilitar a comunicação das pessoas com o seu mundo” (2007); Casas 
Bahia: “Tipos de Pais” (2007) - veiculados recentemente na nossa região, 
os quais utilizam a língua de sinais como elemento potencializador para 
ser discutido. Com base em três categorias de análise - “ênfase na lín-
gua de sinais”, “produção de sujeitos surdos” e a “aproximações entre LI-
BRAS, surdo e sociedade” - compreendeu-se que no cenário contemporâ-
neo a língua de sinais vem ganhando espaço nos meios de comunicação. 
De igual forma, percebeu-se o reconhecimento da língua de sinais como 
uma “nova” maneira de comunicação a ser explorada pela publicidade e 
propaganda, permitindo a divulgação e veiculação de ideias que atinjam 
esse público-alvo consumidor chamando comunidade surda. 

Palavras-chave: Língua Brasileira de Sinais. Consumo. Sujeito surdo. 
Publicidade e Propaganda.
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02
PUBLICIDADE EM 140 CARACTERES: DO FRACASSO 
@RAFINHABASTOS AO SUCESSO @CLARORONALDO.

Aluna: Ariadni Ferrer Guimarães Frantz Loose
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: As contínuas transformações na cibercultura alteram também 
as formas de comunicação e relacionamento entre as marcas e seus pú-
blicos. Uma estratégia empregada na rede social em formato de micro-
blog Twitter, por exemplo, é a utilização de celebridades na divulgação de 
mensagens publicitárias para seus públicos. Neste sentido, este trabalho 
analisou a utilização da rede social em relação a dois perfis em particular: 
@ClaroRonaldo e @rafinhabastos, escolha justificada pela popularidade 
de ambos os perfis e por estes divulgarem marcas de produtos. Por meio 
de categorias de análise de conteúdo, criadas pelo próprio estudo e apli-
cadas a uma amostra de tweets selecionada por conveniência, objetivou-se 
analisar a utilização publicitária dos perfis do humorista Rafinha Bastos e 
do ex-jogador Ronaldo no microblog Twitter. Assim, pode-se perceber a 
importância da escolha acertada da celebridade que representa um anun-
ciante, bem como a conscientização desta em relação ao conteúdo de suas 
publicações, devido à associação de sua imagem pública à imagem de 
marca da empresa que representa. 

Palavras-chave: Ciberespaço. Publicidade. Redes sociais. Twitter.
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03
O BRANDING NAS AGÊNCIAS DE 

PUBLICIDADE SANTA-MARIENSES.

Aluna: Cibele Rubim Moreira
Orientadora: Daniela Reis Pedroso da Silva

Resumo: As agências de publicidade existem para terceirizar serviços de 
comunicação. Essas agências são contratadas por empresas de diversos ra-
mos de negócios para divulgarem suas marcas, através da propaganda. É 
compreensível então, que as agências não procurem outras agências para 
realizar a divulgação de sua marca. Entender como uma agência de publici-
dade santa-mariense, filiada ao CENP, desenvolve o branding é o propósito 
deste estudo. É levado em consideração que, com o passar dos anos, a mo-
dernização dos meios de comunicação e a evolução natural do mercado na 
cidade influenciam no branding dessas empresas. Pois o branding propõe 
a sinergia entre a administração, o marketing e a comunicação publicitá-
ria das empresas. Através de uma pesquisa de campo, com levantamentos 
qualitativos, discorrese sobre como as agências de publicidade inserem sua 
marca no mercado a que pertencem. Ou seja, como se estabelece, ou não, a 
administração criativa da marca das dez agências de Santa Maria/RS.

Palavras-chave: Agência de publicidade. Branding. Posicionamento. Marca.
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04
OS ELEMENTOS DA ESTÉTICA PUBLICITÁRIA 

NO CINEMA AUTORAL DO CINEASTA 
QUENTIN TARANTINO.

Aluno: Cirano Menna Barreto Costa Magoga
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: Esta pesquisa analisa dois trechos selecionados do filme Kill 
Bill vol. I (2003), com intuito de averiguar se existem semelhanças com a 
estética audiovisual publicitária e a estética do cinema autoral do diretor 
norte-americano Quentin Tarantino. Para isso, foi necessário compreen-
der as linguagens cinematográfica e publicitária, ancorando-as em seus 
contextos históricos, além de abordar outros fatores componentes do sen-
so estético de uma cena. Essas interfaces foram estudadas de acordo com 
as categorias de análises criadas pelo pesquisador para a compreensão e 
identificação da intersecção das mesmas. 

Palavras-chave: Quentin Tarantino. Cinema. Cinema autoral. Estética 
audiovisual publicitária.
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05
MUDOU A FORMA DE REPASSE DA COMISSÃO DO 
DESCONTO PADRÃO: MUDOU A RELAÇÃO ENTRE 
AS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE DE SANTA MARIA 

COM SEUS CLIENTES?

Aluna: Danielle Ferrareto Caneda
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido a partir do contexto da 
modificação do processo de remuneração, que tange o desconto – padrão 
de agência de publicidade e propaganda. Nesse cenário, o estudo tem a 
objetividade de analisar possíveis consequências que podem ser identifica-
das na relação entre as agências inseridas no mercado publicitário de San-
ta Maria com seus clientes/anunciantes a partir da alteração que implica 
a modificação do processo de pagamento do desconto padrão de agência. 
O referencial teórico apresentado para a análise compreende temas como 
a importância da ética profissional; O início das formas de remunerações 
no mercado mundial e brasileiro; A história do mercado publicitário de 
Santa Maria, A Relação entre Agências com seus clientes e veículos de co-
municação. A partir do embasamento teórico, foram definidas categorias 
para concretização de entrevistas que foram realizadas com cinco agências 
de publicidade e propaganda certificadas ao CENP e também com o do 
Grupo RBS, representado pela Rádio Atlântida. Por fim, a pesquisa vi-
sou compreender se houve ou não possíveis alterações da relação entre as 
agências com seus clien-tes no mercado de Santa Maria.

Palavras-chave: Relação. Ética. Desconto Padrão.
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06
ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO ADOTADAS PELO 

SITE NETSHOES PARA CONQUISTAR CONSUMIDORES.

Aluno: Diego Cavalheiro de Carvalho
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O presente estudo quer mostrar as diferentes estratégias comu-
nicacionais usadas pelo site Netshoes para conquistar seus clientes, “os 
comunicadores de marketing, em suas várias especialidades (publicitários, 
vendedores, profissionais de relações públicas, etc.), desenvolvem e trans-
mitem mensagens referentes a diferentes tipos de objetos: produtos, ser-
viços, lojas, eventos e até pessoas” e o ponto inicial para o comércio atual 
foi o desenvolvimento da propaganda mercadológica, que expandiu após 
a Revolução Industrial.  Que utiliza observação de campo qualitativa e 
possui em um primeiro momento uma pesquisa bibliográfica de nível 
exploratório, e o método de estudo de caso. Após o estudo desta pes-
quisa, foi observado que o público-alvo da NetShoes são Jovens adultos 
freqüentes de redes sociais e internet em geral. A praticidade e a rapidez 
do serviço de entrega da empresa é um grande fator positivo que a marca 
possui, as ferramentas de marketing digital mostram-se bem exploradas 
para conter o consumidor fora da concorrência, como o sistema persona-
lizado de plataforma, que aperfeiçoa as etapas de finalização de cadastro 
de acordo com o que a empresa mais precisa.

Palavras-chave: Netshoes. Internet. Marketing. 
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07
A PERCEPÇÃO REALIDADE NAS IMAGENS 3D 

SUBSTITUINDO FOTOGRAFIAS PUBLICITÁRIAS.

Aluno: Diego Fontanella Shervensquy
Orientadora: Laura Elise de Oliveira Fabrício

Resumo: A proposta do presente estudo monográfico é compreender 
como a computação gráfica 3D consegue obter imagens tão reais a ponto 
que possam substituir fotografias publicitárias em anúncios de anuncian-
tes como Havaianas. Para tirar uma amostra deste contexto foram sele-
cionados na edição da Veja de 23 de dezembro de 2009 três anúncios nos 
quais se constatou o uso desta técnica. A partir desta problemática foram 
criadas categorias para a técnica de pesquisa leitura e análise de imagem 
para melhor adequar-se as necessidades desta pesquisa. Para melhor escla-
recer estas questões o trabalho primeiro trás abordagens teóricas sobre a 
relação da fotografia com a realidade, o processo de produção de imagem 
3D e a relação da publicidade com a realidade.

Palavras-chave: Computação gráfica 3D. Fotográfia. Realidade. Publi-
cidade.
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08
O APELO EMOCIONAL NAS PEÇAS IMPRESSAS DA 

CAMPANHA DA FEIRA DO LIVRO 2011 DE 
SANTA MARIA, RS.

Aluno: Dirceu da Silva Rodrigues
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O estudo teve como objetivo compreender de que maneira os 
apelos emocionais foram utilizados na campanha publicitária da Feira 
do Livro de Santa Maria 2011 no intuito de reforçar da importância 
do hábito para a leitura. Como metodologia foi realizada a análise de 
conteúdo para se compreender a utilização do apelo emocional. Perce-
beu-se que o apelo emocional é trabalhado de forma visual e verbal no 
conteúdo da campanha.

Palavras-chaves: Campanha publicitária. Apelo emocional. Elemento 
verbal e não-verbal.

09
MÍDIA, CONSUMO E MÚSICA: UM ESTUDO DE 

RECEPÇÃO DA BANDA RESTART.

Aluna: Edilaine de Ávila
Orientadora: Sibila Rocha

Resumo: Esta pesquisa se insere nas discussões que envolvem os estu-
dos de recepção, as práticas culturais e os bens de consumo, a partir dos 
usos e apropriações de adolescentes, residentes em Santa Maria, fãs da 
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Banda Restart. Neste sentido, a indagação norteadora deste trabalho é 
de que modos são percebidos comportamentos e padrões de consumo, 
adquiridos a partir da referenciabilidade da Banda Restart, em adoles-
centes na faixa etária de 12 a 14 anos? Como objetivos, este estudo tem 
o intuito de mapear o comportamento de compra e observar a interação 
dessas adolescentes nas mídias digitais e em seus grupos de referência. 
Para dar conta desta abordagem, criou-se uma matriz metodológica 
composta por duas técnicas de pesquisa, nomeadamente questionário 
e grupo focal. Do conjunto de dados identificados, o trabalho aponta 
para encaminhamentos relativos à construção de uma identidade mul-
tifacetada, através de um processo contínuo de hibridação, ressaltado 
pelas características da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Recepção. Tribalismo. Bens de Con-
sumo. Geração Z.

10
A MENSAGEM PUBLICITÁRIA NOS SITES 

DE COMPRA COLETIVA.

Aluno: Eduardo Souto de Andrade
Orientadora: Cristina Munarski Jobim Hollerbach

Resumo: Com a expansão da internet despontou no mercado um novo 
tipo de e-commerce. Os sites de compra coletiva surgiram há mais de dois 
anos e, aos poucos, foram conquistando o público. Este trabalho trata-
se de uma pesquisa qualitativa que busca identificar as características da 
mensagem publicitária utilizada pelos sites Peixe Urbano, Garimpo Cole-
tivo e Vaquinha Vip, para atrair a atenção dos seus clientes para as ofertas 
anunciadas em Santa Maria - RS. A partir de um referencial teórico so-
bre publicidade e propaganda, criação publicitária e internet, foi possível 
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descrever os sites e identificar as características da mensagem publicitária 
encontradas em cada oferta. Ao longo do estudo foram encontradas se-
melhanças e diferenças nas estratégias de divulgação.

Palavras-chave: Compra coletiva. Criação publicitária. E-commerce. In-
ternet. Características da mensagem publicitária.

11
DO GLAMOUR À DONA DE CASA: 

UM ESTUDO DE CASO DA REPRESENTAÇÃO 
FEMININA NA PUBLICIDADE A PARTIR DA MODELO 

GISELE BÜNDCHEN.

Aluna: Fabiéle Pedroso Ferreira
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a representação femi-
nina na publicidade a partir da modelo Gisele Bündchen. Para isso foi, 
foram coletados anúncios dos anunciantes: Vivara, Sky e Hope. Para rea-
lizar as análises dos anúncios foi utilizada metodologia qualitativa, tendo 
como suporte a análise de conteúdo. A partir da análise dos anúncios 
apresentados, pode-se constatar que a publicidade trabalha a representa-
ção feminina com estereótipos, fazendo referência a papéis que a mulher 
ocuparia na sociedade, ora dona de casa, ora glamorosa e utiliza a sedu-
ção, para chamar atenção em seus anúncios. Sendo assim, verificou-se 
que a representação mais frequente da mulher nos anúncios publicitários 
interpretados pela modelo Gisele Bündchen é a de mulher sedutora.

Palavras-chave: Construção da Representação Feminina na Publi-
cidade. Modelo Gisele Bündchen. Análise de Conteúdo. Anúncios.
Vivara. Sky. Hope.
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12
A EMOÇÃO DE FAZER 90 ANOS: 

AS ESTRATÉGIAS AUDIOVISUAIS DA IMAGEM 
DA MARCA NESTLÉ NO VT RETROSPECTIVAS.

Aluna: Francielle Canabarro Fialho
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Neste trabalho, foi analisado o comercial institucional “Retros-
pectiva” (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 públi-
co-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 pú-
blico, chegando-se a conclusão que a utilizada foi o apelo emocional.

Palavras-chave: Marca. Persuasão. Apelo emocional.
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13
ANÁLISE DA IMAGEM VERBAL E NÃO-VERBAL 

EM ANÚNCIOS GRÁFICOS DA WWF.

Aluna: Giane Fabrine Stangherlin
Orientadora: Ângela Lovato Dellazzana

Resumo: O presente trabalho trata-se de uma análise dos anúncios gráficos 
da ONG WWF. As análises são baseadas em Joly que apresenta os concei-
tos de signos plásticos (mensagem denotada) e signos icônicos (mensagem 
conotada). Além disso, ampara-se em Barthes que trabalha o conceito de 
mensagem linguística. O estudo analisa três peças que possuem a temática 
ambiental, identificando como as três formas de mensagens são emprega-
das na construção de significados no discurso publicitário.

Palavras-chave: Significados. Publicidade ambiental. WWF.

14
MARCAS E PERSONAGENS: UM ESTUDO 

SOBRE O USO DAS FIGURAS HUMORÍSTICAS EM 
FILMES PUBLICITÁRIOS.

Aluna: Jaqueline Silva de Menezes
Orientadora: Morgana de Melo Machado Hamester

Resumo: A presente pesquisa está inserida nas discussões sobre marcas e per-
sonagens, no contexto da elaboração de filmes publicitários. Por meio de uma 
metodologia exploratório-analítica e qualitativa, investigam-se, as estratégias 
discursivas produzidas por meio da utilização de personagens humorísticos 
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em duas marcas de produtos de limpeza conhecidas no mercado brasileiro: 
Bom Bril e Veja. Teoricamente, o trabalho contempla abordagens sobre con-
sumo, posicionamento de marca e seus discursos deflagrados na construção 
de peças para a publicidade, que visibiliza sentidos de credibilidade, referen-
ciabilidade, intencionalidade, dentre outras, a partir de representações que 
tem como espelho cenas do cotidiano contemporâneo.

Palavras-chave: Marcas. Personagens. Discurso. Filmes publicitários. Humor.

15
AONDE FICA A CRIATIVIDADE NOS ANÚNCIOS 

MINIMALISTAS?

Aluno: Lucas Alves Schuch
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Em publicidade é possível identificar diferentes tendências esté-
ticas na área do design gráfico e direção de arte e uma dessas é a que pode 
ser percebida nos anúncios que se utilizam de um mínimo de elementos 
para comunicar uma mensagem. Nesta pesquisa, este tipo de layout está 
sendo chamado de minimalista. Sendo assim, este estudo se propõe a 
identificar quais características tornam este tipo de mensagem frequente-
mente premiado por sua criatividade na opinião de criativos (diretores de 
arte e redatores) que atuam em Santa Maria/RS. Para isso, a metodologia 
escolhida resultou em uma pesquisa qualitativa descritiva, de nível explo-
ratório, na qual utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Categorias 
de análise foram criadas a fim de facilitar a criação das perguntas que 
foram feitas aos publicitários e sua devida análise e interpretação.

Palavras-chave: Minimalismo. Layout. Criatividade. Publicidade.
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16
A PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AO 

PRODUCT PLACEMENT DA MARCA 
BEATS BY DR DRE EM VIDEOCLIPES.

Aluna: Rochelly Tavares
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: A presente pesquisa visa abordar a ferramenta de comunicação 
denominada product placement inseridas em videoclipes do gênero musi-
cal Hip Hop. Os mesmos são analisados de forma a localizar sua presença 
no suporte midiático em questão e perceber se há eficácia dessas inserções 
em um formato audiovisual de curta duração, em que ocorrem imagens 
sobrepostas e rápidas. A ferramenta de comunicação product placement, 
nesta pesquisa, está direcionada a marca Beats by Dr Dre, marca norte-a-
mericana de fones de ouvidos e alto-falantes, devido a ter sua divulgação 
através de videoclipes de estilos musicais como Hip Hop, R&B e Pop. Por 
ter os videoclipes como objeto de estudo, pretende-se analisar o visual e o 
áudio deste, equivalentes às imagens e às letras das músicas com a inser-
ção da respectiva marca. Trabalhamos conceitos como Estudos Culturais, 
bem como autores tais como Giglio e, Vestergaard e Schroder. Para a 
avaliação desta, utilizam-se recursos metodológicos que possam transpa-
recer as informações de forma qualitativa: análise de conteúdo, análise de 
imagem, análise fílmica percepção. Deste modo, pondera-se a ter uma 
maior percepção em relação a esta ferramenta de comunicação, product 
placement, que é apresentado diariamente nos meios.

Palavras-chave: Percepção. Product Placement. Videoclipe. Marca.
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17
E O POSICIONAMENTO, FEZ POR MERECER?

Aluno: Rodrigo Barboza Fontana
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: Esta pesquisa analisa o posicionamento utilizado na campa-
nha de lançamento no novo Ford Fusion no Brasil, relacionando com 
o comportamento de compra dos consumidores do modelo em Santa 
Maria - RS, com o intuito de relacionar ambos os conceitos e averiguar 
as influências e motivações que resultaram na compra propriamente dita. 
Para tanto foram abordados aspectos referentes à história de vida dos con-
sumidores, influências pessoais e sociais e das táticas de marketing empre-
gadas e o processo de decisão de compra. Buscou-se, portanto, identificar 
qual o papel do posicionamento utilizado na decisão de compra e de 
que forma os outros fatores influenciaram nesta decisão, bem como per-
ceber a eficácia ou não do posicionamento criado. Esta pesquisa possui 
abordagem metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, técnica de 
entrevista e análise de conteúdo. Isso possibilitou a criação de categorias 
de análise – vivências, motivações, influências e status – pertinentes aos 
questionamentos que nortearam a concepção desta pesquisa. Dando iní-
cio a uma análise, aprofundada acerca do posicionamento e o Comporta-
mento de compra dos consumidores do novo Ford Fusion.

Palavras-chave: Ford. Fusion. Marketing. Posicionamento. Comporta-
mento. Consumidor. Decisão. Compra.



Trabalhos Finais de Graduação do
Curso de Publicidade e Propaganda entre 2006 e 2012

268

18
COMUNICAÇÃO REFLETE O POSICIONAMENTO? UM 

ESTUDO DE CASO DA MARCA ENY CALÇADOS.

Aluna: Tanise Cassia Fortes Kovaleski
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: No mercado competitivo atual, empresas e profissionais ten-
tam se certificar de que as mensagens que chegam aos consumidores se-
jam claras, concisas e integradas. O objetivo desta monografia é estudar 
as estratégias utilizadas pela Eny para se comunicar com seu público-al-
vo. Para isto, identifica-se o posicionamento da Eny Calçados; lista-se 
as ferramentas de comunicação utilizadas pela empresa na Campanha 
do Dia das Mães 2012 e descreve-se as estratégias utilizadas pela Eny 
para se comunicar com seu público-alvo. Trata-se de um estudo de caso, 
seguido de uma coleta de dados com base em entrevista. Como parte 
da pesquisa, foi feita uma análise de conteúdo das peças publicitárias 
utilizadas pela empresa na campanha promocional de Dia das Mães. 
Foi possível perceber que a comunicação realizada pela Eny Calçados 
na campanha escolhida está alinhada com seu posicionamento, apesar 
de isso não ser tão evidente.

Palavras-chave: Comunicação. Estratégias de Comunicação. Ferramen-
tas de Comunicação. Posicionamento. Eny.
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01 
AS REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NO 
DISCURSO PUBLICITÁRIO PRESENTE NA 

TELENOVELA “AVENIDA BRASIL”.

Aluna: Alana Machado Cardoso
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Este trabalho analisa como o discurso publicitário representa o 
universo feminino na telenovela Avenida Brasil. Partindo desta perspec-
tiva, busca-se verificar as representações do feminino a partir do discurso 
publicitário sob a forma de product placement da marca de meias e roupas 
íntimas Lupo. A telenovela é objeto de estudo, pois este gênero firmou-se 
de tal modo na sociedade brasileira que passou a fazer parte da vida das 
telespectadoras. Além de ditar padrões de beleza, de representar a mulher 
brasileira, estabelece formas de consumo e de comportamento. Foi feita 
uma análise das evidências de como a identidade feminina é representada 
na telenovela, identificando suas intenções relacionadas ao incentivo do 
consumo desses produtos e percebe-se que o discurso publicitário presen-
te na telenovela ao representar o universo feminino aponta três padrões 
distintos de mulheres brasileiras, a mulher representada como objeto de 
desejo masculino, mas que se define pelo amor; a mulher sedutora; e a 
mulher da contemporaneidade. 

Palavras-chave: Identidades. Representações femininas. Telenovela. 
Discurso publicitário. Product placement. 
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02 
HIBRIDISMOS AUDIOVISUAIS: AS RELAÇÕES DE 
INTERTEXTUALIDADE NO FILME PUBLICITÁRIO 

“THE GREAT PREPARATION”.

Aluno: Alexandre Soares da Fontoura
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: Esta pesquisa busca analisar cinco trechos aludidos no filme publi-
citário da cerveja Budweiser, The Great Preparation. O intuito deste estudo 
é indicar as relações intertextuais presentes no filme publicitário através da 
descrição e averiguação dos elementos estéticos e técnicos da linguagem au-
diovisual. Para isso foi necessário compreender os recursos que configuram 
a matéria-prima da linguagem audiovisual, a imagem, além do entendimen-
to sobre a intertextualidade no discurso audiovisual. Essas interfaces foram 
constatadas a partir das categorias de analises compostas pelo autor. 

Palavras-chave: Intertextualidade. Filme publicitário. Budweiser.

03 
PRODUÇÃO DE EVENTOS: UM ESTUDO DE CASO DO 

10º FÓRUM DE COMUNICAÇÃO - UNIFRA 2012.

Aluna: Ana Camila Antunes Flores
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: Este estudo busca considerar o processo de construção do 10º 
Fórum de Comunicação Social – Unifra 2012. Os caminhos percorridos 
para a construção textual deste trabalho foram feitos com base em even-
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tos e no Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 
Franciscano. O objetivo geral é analisar se o 10º Fórum está corretamente 
classificado quanto à nomenclatura e tipologia além de verificar se os es-
forços de divulgação atingiram os objetivos propostos no projeto inicial 
do evento e a importância deste tipo de atividade dentro do curso. Tal 
análise traz um estudo acerca do planejamento e organização de even-
tos, bem como procura apresentar o Curso de Publicidade e Propaganda, 
podendo assim perceber como foi feito o 10º Fórum através de um viés 
publicitário. O presente trabalho é um estudo de caso, tendo como ob-
jeto de estudo o 10º Fórum, também sendo considerado uma pesquisa 
exploratória e descritiva, onde os dados apresentados na análise foram 
observados pelo caráter qualitativo, objetivando constatar a relevância do 
evento dentro do Curso de Publicidade e Propaganda da Instituição. 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade e Propaganda. 10º Fórum.  
Eventos.

04 
MARKETING E VINHOS: ESTRATÉGIAS 

PROMOCIONAIS DESENVOLVIDAS POR DUAS 
VINÍCOLAS - DALLA CORTE (SANTA MARIA/RS) E 

AURORA (BENTO GONÇALVES/RS).

Aluna: Angélica Xavier Clavé
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo central descobrir as di-
ferenças ou semelhanças entre as estratégias promocionais utilizadas pe-
las vinícolas Dalla Corte, localizada no município de Santa Maria/RS, e 
Aurora, localizada na cidade de Bento Gonçalves/RS. A pesquisa possui 
uma abordagem qualitativa de nível exploratório com coleta de dados 
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através de entrevistas estruturadas. O procedimento metodológico per-
mitiu desenvolver uma análise comparativa entre as vinícolas analisadas. 
Teoricamente, o trabalho contempla abordagens sobre comunicação, po-
sicionamento, marketing, promoção e vinhos.

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade e Propaganda. Marketing. 
Comunicação integrada. Vinhos.

05 
O DISCURSO PUBLICITÁRIO DAS MARCAS DE LUXO: 
UM ESTUDO DE CASO DA MARCA LOUIS VUITTON.

Aluna: Carolina Minuzzi Murari da Silva
Orientadora: Morgana de Melo Machado Hamester

Resumo: O presente trabalho está inserido na discussão sobre as marcas 
de luxo e o discurso publicitário. Com isso, foi preciso entender como 
essas marcas tão peculiares se apropriam da publicidade para desperta-
rem desejos em seus consumidores. Dessa forma, foi feita uma análise 
de discurso de seis anúncios de umas das marcas mais tradicionais do 
mercado de luxo, a Louis Vuitton. Essa pesquisa, que tem uma natureza 
qualitativa, aborda conceituações sobre o luxo, em sua história e inserção 
nas sociabilidades, as marcas, em seu papel dimensionado semiótica, re-
lacional e evolutivamente, bem como o discurso publicitário, deflagrado 
nas estratégias que posicionam as grifes, estabelecendo efeitos de sentido 
e formas de percepção. Deste modo, articular o valor da publicidade para 
o posicionamento das marcas de luxo refere-se à busca da compreensão 
sobre os modos como as marcas de luxo conseguem manter-se diante da 
paradoxal sociedade contemporânea. 

Palavras-chave: Luxo. Marcas de luxo. Discurso publicitário. Louis Vuitton.
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06 
O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR INFANTIL 
NOS PONTOS DE VENDA DAS LANCHONETES MC 

DONALD’S EM SANTA MARIA/RS.

Aluna: Caroline Ilha
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Este trabalho tem como finalidade analisar o comportamento de 
consumidores infantis nos pontos de venda das lanchonetes Mc Donald’s 
em Santa Maria/ RS. Observando suas características comportamentais, 
buscou-se investigar a criança como usuária, decisora e influenciadora num 
processo de compra. Em seguida vamos falar sobre a influência do ponto-
de-venda no processo de compra dos consumidores infantis, analisar quais 
são os merchandising mais utilizado para atrair este público e de que forma 
isso pode influenciar no momento de escolher o seu lanche. 

Palavras-chave: Consumo infantil. Ponto-de-venda. Merchandising. Pu-
blicidade.

07 
MOBILE MARKETING: A TECNOLOGIA QR CODE 

UTILIZADA EM AÇÃO DA HEINEKEN.

Aluna: Cinara Copetti
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: O surgimento de novas tecnologias permitiu que a troca de 
informações entre consumidores e marcas sofresse uma considerável mu-
dança, levando o marketing a adaptar suas ferramentas estratégicas para 
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acompanhar esse processo evolutivo na comunicação. Dentre as novas 
ferramentas estratégicas que surgiram com esses avanços está o mobile 
marketing. A utilização de dispositivos móveis como plataforma estra-
tégica de marketing vem crescendo a cada dia devido à necessidade das 
marcas de atingir seu público alvo, este que está utilizando cada vez mais 
os dispositivos móveis, principalmente smartphones e tablets. O objeto 
de estudo deste trabalho é uma ação de marketing utilizando QR Co-
des realizada pela Cervejaria Heineken na Polônia, tendo como objetivo 
descrever as estratégias de comunicação aplicadas pela Cervejaria, assim 
como, compreender os princípios e o funcionamento do mobile marke-
ting; explicar os princípios e o funcionamento dos QR Codes; eviden-
ciar os aspectos positivos e negativos da campanha descrita. Para isso, 
foi usada como metodologia uma pesquisa de objetivos exploratórios e 
descritivos. Este trabalho busca compreender os aspectos que estruturam 
uma ação de mobile marketing que utiliza a tecnologia QR Code como 
estratégia, a fim de, proporcionar para acadêmicos e empresas um maior 
conhecimento sobre o assunto. Através desta pesquisa foi possível veri-
ficar as ferramentas de marketing utilizadas pela Heineken, sendo elas, 
ferramentas tradicionais, ferramentas complementares e ferramentas ino-
vadoras. Também foram utilizadas como estratégias o mobile marketing, 
mobile tagging e mídia social. 

Palavras-chave: Marketing. Comunicação. Estratégias de marketing. 
mobile marketing. QR Code.
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08 
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NO DISCURSO 

PUBLICITÁRIO DA CERVEJA HEINEKEN.

Aluno: Felipe da Silva
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: O presente trabalho propõe-se a uma análise de cunho cultural a 
respeito das representações sociais do discurso publicitário da marca Heine-
ken em duas campanhas realizadas devido a sua parceria de patrocínio com a 
Liga dos Campeões da UEFA, o maior campeonato de clubes de futebol do 
mundo. A partir da análise de quatro audiovisuais, (dois da campanha “The 
Ritual” e outros dois da campanha “Legendary Football”), foi possível constatar 
que a Heineken utiliza-se de representações e sentimentos afins aos torcedores 
enquanto consumidores de cerveja e admiradores do futebol. O paralelo entre 
a bebida e o futebol coloca o público-alvo das campanhas numa posição de 
destaque perante o universo simbólico estabelecido pela marca Heineken.

Palavras-chave: Estudos Culturais. Cultura. Representações sociais. 
Publicidade.

09 
AS ESTRATÉGIAS PIONEIRAS DO MIX DE MARKETING 

EM 32 ANOS DE MELISSA.

Aluna: Fernanda de Oliveira Roratto
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: A Melissa é reconhecida por seus produtos com características 
inovadoras. No mercado desde 1979, a marca já iniciou sua trajetória 
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com atos pioneiros que influenciaram diretamente em seu posicionamen-
to. Assim, a proposta da presente pesquisa é compreender como foi a evo-
lução do posicionamento da marca considerando seus atos pioneiros de 
utilizar plástico como matéria-prima, de introduzir aroma nos produtos, 
ser a primeira a fazer merchandising na televisão brasileira, fazer renoma-
das parcerias para suas coleções e criar a loja conceito Galeria Melissa. 
Para isso, foi necessário contextualizar a marca nos âmbitos do marke-
ting, moda, consumo e sociedade pós-moderna para melhor compreen-
são do processo de desenvolvimento de seu posicionamento. 

Palavras-chave: Melissa. Pioneirismo. Posicionamento. Mix de Marke-
ting. Sociedade Pós-Moderna. Moda. Consumo.

10 
TRANSFORMERS: PRODUCT PLACEMENT 
COMO ESTRATÉGIA  DE LANÇAMENTO DO 

CHEVROLET CAMARO.

Aluno: Gustavo de Souza Carvalho
Orientador: Carlos Alberto Badke

Resumo: Nesta pesquisa, realizou-se uma análise das inserções de Product 
Placement (merchandising na tela) e a parceria da General Motors, mon-
tadora norte americana de automóveis, fundada em 1908, com o filme 
Transformers (2007), com direção de Michael Bay e com produção exe-
cutiva de Steven Spielberg, que conta a história de um grupo de Autobots 
(robôs) liderado por Optimus Prime que vem à Terra para recuperar All 
Spark (forma de poder inigualável, capaz de gerar vida em todo o tipo 
máquina, sua forma é um cubo), antes que o grupo inimigo Decepticons 
liderado por Megatron, toma posse dele e o uso para conquistar o univer-
so por meio de máquinas que seriam transformadas na Terra. Com a pes-
quisa pretendeu-se avaliar de que forma ocorreram essas inserções, quais 
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marcas do grupo (Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer e Pontiac) apa-
receram e justificar o uso dessa ferramenta de comunicação. E também 
a contextualização e diferenciação de Product Placement e merchandising. 

Palavras-chave: Cinema. Merchandising. Product Placement. Marcas. GM.

11 
A ACEITAÇÃO DOS ANÚNCIOS “TRUEVIEW 

IN-STREAM” DO YOUTUBE PELA COMUNIDADE DE 
MÚSICOS SANTA-MARIENSES.

Aluno: Gustavo Fontoura dos Santos Silva
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: O principal desafio da publicidade, sempre foi atrair a atenção 
do público e persuadi-los ao consumo de determinados produtos/serviços. 
Através de pesquisas e técnicas estrategicamente elaboradas, o profissional 
da área, atua com a exposição da imagem das mercadorias de seus clientes, 
além do custo-benefício das mesmas. Traçando não apenas uma esquemati-
zação de disponibilidades, como também, limitando-se as particularidades 
do público-alvo – neste caso, os consumidores. Com o passar do tempo 
o publicitário vem explorando diversos procedimentos para suceder seus 
objetivos prioritários, utilizado desde suportes clássicos permanecendo no 
tradicionalismo, até instrumentos com avanço tecnológico evidente. Em 
prol as averiguações, nesta pesquisa, será abordada uma nova tendência em 
anúncios como forma de entretenimento, na montante, especificamente, 
os anúncios “Trueview In-Stream” do YouTube, será analisada sua aceitação 
pela comunidade de músicos de Santa Maria/RS. 

Palavras-chave: Youtube. Advertainment. Anúncios “Trueview In-Stream”. 
Músicos.
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12 
RELAÇÕES ENTRE O LIVRO “ONDE VIVEM OS 

MONSTROS” E TÉCNICAS DA 
MENSAGEM PUBLICITÁRIA.

Aluna: Janaína Cecin Silva
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho consiste relacionar, através de uma análise 
comparativa, a mensagem publicitária com os elementos do gênero lite-
rário. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar o que existe em comum 
no que diz respeito ao texto e as ilustrações presentes no livro “Onde vi-
vem os monstros”, do autor Maurice Sendak e as estratégias publicitárias 
utilizadas em três anúncios impressos da campanha “O amor é a melhor 
herança”, da RBS TV. Como base para o desenvolvimento do trabalho 
foram utilizadas referências sobre texto, ilustração e fantasia, na publi-
cidade e literatura. O material da análise foi escolhido de acordo com 
seu maior número de detalhes e ilustração, possibilitando a divisão entre 
categorias de texto (estrutura, posição do narrador, figuras de linguagem, 
recursos publicitários) e ilustração (cenário, personagens, fantasia). En-
fim, foi possível verificar que nas peças publicitárias existem muitas refe-
rências apropriadas do gênero literário desde caracterizações verbais, este-
reótipos e estrutura do texto até mesmo elementos visuais que compõem 
a ilustração como traço, cenário, cores e personagens. 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Literatura. Ilustração. Fantasia.
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13 
KATE MOSS: A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE MARCA 

DE UMA MODELO.

Aluna: Jaqueline Alonso da Rosa
Orientadora: Caroline de Franceschi Brum

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido no contexto do consumo 
da sociedade pós-moderna, identificando como as marcas evoluíram nos 
últimos anos, ultrapassando a esfera apenas comercial e atingindo o es-
paço social. Nesse cenário, este estudo tem como objetivo relacionar as 
características de construção de uma marca com a trajetória da modelo 
Kate Moss. O referencial teórico compreende temas como a marca pós-
moderna, a sociedade do espetáculo, a indústria da moda e a imagem de 
beleza. A partir do embasamento teórico foram definidos aspectos pro-
fissionais e pessoais da vida da modelo, destacando alguns pontos de sua 
trajetória e relacionando-os com o desenvolvimento de projeto de sentido 
de uma marca. Por fim, foi criada uma linha cronológica com as catego-
rias nomeadas a partir do ano do acontecimento, e todos os fatos foram 
definidos por alguma dimensão de marca.

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Marca. Kate Moss.
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14 
UM CASO DE ‘MERCHAN’: A INSERÇÃO DA NATURA 

NA TELENOVELA FINA ESTAMPA.

Aluna: Jéssica Ferrari Trevisan
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: A exposição da imagem empresarial, marca ou produto mere-
ce cuidados por parte das organizações que contam com estratégias de 
marketing para atingir seus objetivos e aproximarem-se do público-alvo. 
Uma das estratégias utilizadas na televisão é uso do merchandising, in-
serido principalmente nas novelas brasileiras, que o nome correto dessa 
maneira de fazer publicidade é product placement, porém a nomenclatura 
utilizada no trabalho é a mesma utilizada pela Rede Globo. Esta pesquisa 
procurou apontar e analisar o merchandising realizado pela empresa Na-
tura na novela Fina Estampa da Rede Globo, a partir da percepção do 
público feminino considerado para integrar a pesquisa. Para obter em-
basamento na construção do referencial teórico, as referências estudadas 
abrangeram a comunicação integrada de marketing e o comportamento 
do consumidor, merchandising, os hábitos da classe C, televisão e publici-
dade e ainda a telenovela. Quanto à metodologia utilizada, o trabalho de 
pesquisa possui natureza qualitativa, de nível exploratório e a técnica de 
coleta de dados aplicada para identificar as percepções do público femini-
no com relação ao objeto do presente estudo foi grupo focal.

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Merchandising. Telenovela. 
Natura.
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15 
A INTERFERÊNCIA DAS CRIANÇAS NO 
PROCESSO DE COMPRA DE IOGURTE.

Aluna: Jéssica Ribeiro da Silva
Orientadora: Janea Kessler

Resumo: Os membros do grupo familiar colocam-se uns aos outros 
como fortes influenciadores de compras atualmente. Ao mesmo tempo, 
o comportamento do consumidor infantil vem sendo estudado, pois as 
crianças são de fato consumidoras em potencial, com amplo investimen-
to das marcas sobre elas. Para estas, ter conhecimento do que atrai a aten-
ção deste tipo de público constitui-se numa estratégia para o aumento de 
suas vendas e crescimento no mercado. A partir disso, por meio de uma 
pesquisa qualitativa, com a aplicação de entrevistas com mães de crianças 
na faixa etária de 7 a 9 anos, procura-se observar como se portam os con-
sumidores infantis com relação à marca de iogurte Danoninho. Assim, 
identificasse o relevante papel dos meios de comunicação e da publicida-
de na consolidação das marcas.

Palavras-chave: Consumo. Comportamento Consumidor. Consumo 
infantil.
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16 
O USO DO UFC COMO ESTRATÉGIA DE 
MARKETING DE CLUBES DE FUTEBOL.

Aluno: João Victor de Almeida Mignoni
Orientador: Maicon Elias Kroth 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar o relaciona-
mento entre clubes de futebol e lutadores brasileiros de MMA e como 
esses clubes utilizam os lutadores de MMA do UFC como ferramenta 
de marketing para a promoção de suas marcas através do evento. A par-
tir da análise dos dados coletados através de questionários aplicados aos 
clubes e das imagens dos lutadores nos eventos do UFC, pode-se cons-
tatar que os clubes de futebol estão conseguindo um retorno de mídia 
expressivo, utilizando o UFC, que dificilmente conseguiriam somente 
com mídias tradicionais.

Palavras-chave: Marketing Esportivo. UFC. Clubes de futebol.

17 
VIDEOCLIPES EM PLANO-SEQUÊNCIA: 

UM ESTUDO SOBRE O RITMO NO FORMATO.

Aluna: Josiane Meleu Ferreira
Orientadora: Michelle Kapp Trevisan

Resumo: Diante dos estudos sobre os conceitos aplicados ao formato 
audiovisual videoclipe percebe-se uma disparidade ente conceitos e al-
gumas produções. Muitos autores estabelecem que o ritmo, elemento 
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central deste formato só pode ser obtido através das múltiplas varia-
ções, sobreposições e cortes de imagem, para obter uma montagem 
acelerada, frenética e rítmica. Diante desses conceitos engessados a 
respeito do ritmo no formato este trabalho teve como objetivo ana-
lisar videoclipes gravados apenas em plano-sequência. A análise pro-
curou mostrar, através da descrição de cenas, mudanças de enquadra-
mentos, movimentos de câmera e dos músicos e elementos de direção 
de arte como o ritmo foi construído. Como objetos de estudo foram 
escolhidos quatro videoclipes nacionais intitulados O Tempo, O maior 
idiota do mundo, Oração e Miss Me. Após a análise foi possível concluir 
que os movimentos primários são o principais responsáveis pelo ritmo 
em videoclipes em plano-sequência.

Palavras-chave: Audiovisual. Videoclipes. Ritmo. Plano-sequência.

18 
ELEMENTOS LÚDICOS INFANTIS COMO APELO 
PUBLICITÁRIO VOLTADO AO PÚBLICO ADULTO

Aluna: Karina Santini Moreira
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Nos inúmeros comerciais com os quais nos deparamos todos 
os dias, observa-se cada vez mais frequentemente a utilização de elemen-
tos lúdicos, típicos do universo infantil, como apelo criativo persuasivo. 
Neste sentido, a proposta deste trabalho foi analisar as características e 
temáticas mais recorrentes em uma amostra de quatro audiovisuais publi-
citários no intuito de compreender como estes se apropriam de elementos 
lúdicos com finalidade comercial visando o consumidor adulto. A partir 
da criação de categorias de análise, pôde-se compreender que nas peças 
que compuseram o corpus destacaram-se as características de predomínio 
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de personagens protagonistas do gênero masculino, a orientação de nar-
rativas voltada à estória e o provável direcionamento ao público-alvo na 
faixa etária dos 30-35 anos de idade. 

Palavras-chave: Representações sociais. Discurso publicitário. Publicida-
de audiovisual. Apelo criativo.

19 
MODA PLUS SIZE: UMA LEITURA ESTÉTICA 

SOBRE A MARCA MB CURVY NO AMBIENTE ONLINE.

Aluna: Juliana Severo Arruda
Orientadora: Morgana Hamester

Resumo: Esta pesquisa propõe um diálogo entre a moda plus size, a pu-
blicidade e a relação entre as percepções do belo e do feio indexadas por 
meio de uma cultura da magreza e de determinados estereótipos, que, 
de certa forma são impostos na sociedade contemporânea. Por meio de 
metodologias qualitativas, foi realizada uma análise de conteúdo das se-
ções que compõe a homepage da marca MB Curvy, bem como de sua 
página no Facebook, no intuito de identificar possíveis padrões inseridos 
no contexto da própria moda, da beleza e das possíveis significações que 
elas podem ser produzidas no imaginário social, frente a um movimento 
plus size, que tem ganhado espaço através do mundo virtual. 

Palavras-chave: Moda. Plus size. Estereótipos. Internet. Marca. Posicio-
namento. MB Curvy.
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20 
MODA E SUSTENTABILIDADE: 

UM ESTUDO DE CASO DA MARCA MORMAII.

Aluna: Leiara Pinto Vieira
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: O presente estudo aborda os conceitos de sustentabilidade na 
moda de surf wear especialmente como tais produtos são divulgados ao 
público consumidor. O objetivo geral foi analisar a utilização dos princí-
pios da sustentabilidade aliados à moda surf wear com atenção especial às 
campanhas publicitárias de produtos ecologicamente corretos da marca 
Mormaii. A moda pode ser considerada uma busca de identidade e é ne-
cessário analisar também a tendência de se produzir uma moda ecologica-
mente correta, por meio da adoção de práticas sustentáveis nas indústrias 
têxteis. Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi utilizado o método 
estudo de caso, com a realização de uma entrevista com o proprietário 
da marca e uma publicitária da agência responsável pelas campanhas da 
marca. A partir dos dados obtidos com a pesquisa, foi possível observar 
que a principal prática sustentável da marca é a reutilização da matéria 
prima, além da realização de projetos sociais. 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade e propaganda. Sustentabili-
dade. Moda. Campanha publicitária.
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21 
A IDENTIDADE BRASILEIRA NO DISCURSO 

PUBLICITÁRIO NACIONAL NO CONTEXTO TEMÁTICO 
DOS JOGOS OLÍMPICOS DE 2016.

Aluna: Lorena Oliveira Py
Orientadora: Pauline Neutzling Fraga

Resumo: Pensando o discurso publicitário como um meio de divulgação 
de representações midiáticas difundidas pela indústria cultural, este tra-
balho tem como objetivo caracterizar as representações sociais da identi-
dade cultural brasileira criadas por discursos publicitários nacionais volta-
dos ao público estrangeiro. Por meio de um estudo qualitativo, aplicou-se 
a técnica de análise de conteúdo a fim de responder à seguinte indagação: 
quais as representações da identidade nacional presentes no discurso pu-
blicitário no contexto temático das Olimpíadas de 2016? Dois audiovi-
suais foram analisados, um produzido para representar o Brasil nas elei-
ções à cidade sede das Olimpíadas e outro produzido com o intuito de 
promover o Rio de Janeiro após a escolha da cidade como sede dos jogos 
de 2016. A amostra constituiu-se por conveniência e foram destacados 
alguns frames dos dois referidos audiovisuais - o primeiro solicitado por 
uma instituição privada e o segundo encomendado a um estúdio carioca 
pela prefeitura do Rio de Janeiro. Com finalidade analítico metodoló-
gica, definiu-se um quadro que cruzou informações obtidas a partir das 
análises de cada audiovisual e que revelou, em síntese, o estereótipo do 
brasileiro empregado no contexto temático dos Jogos de 2016.

Palavras-chave: Cultura. Representações sociais. Identidade brasileira.
Discurso publicitário.
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22 
BOOK TRAILER: A BUSCA ESTÉTICA DE 

UM NOVO FORMATO AUDIOVISUAL.

Aluno: Lucio Pozzobon de Moraes
Orientadora: Michele Kapp Trevisan

Resumo: Esta pesquisa analisa os book trailers como um novo produto 
audiovisual de divulgação para os livros da Editora Novo Conceito, que 
busca atrair o público leitor, o qual interage nas redes sociais. Para isso, 
foi necessário compreender este público, de acordo com o contexto his-
tórico dos tipos de leitores, as estratégias de divulgação baseadas no movie 
marketing, a linguagem dos trailers cinematográficos, para a compreensão 
e identificação da estética dos book trailers selecionados. Esse estudo foi 
realizado de acordo com as categorias de análises criadas pelo pesquisa-
dor, a partir de sua forma e conteúdo. 

Palavras-chave: Book trailer. Estética audiovisual. Literatura.

23 
PRESENÇA ONLINE DA REDE VIVO 

SUPERMERCADOS: WEBSITE E TWITTER.

Aluna: Maiani Hoeltz Lameira
Orientadora: Taís Steffenello Ghisleni

Resumo: Como a internet e as novas tecnologias avançam o tempo todo, 
as empresas precisam acompanhar esse crescimento. Uma das formas de se 
manter atualizado é ter um site bem estruturado e um perfil atualizado e 
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com conteúdos relevantes em uma rede social. Nesse sentido, este trabalho 
analisou a presença online da Rede Vivo Supermercados através de seu web-
site e seu perfil na rede social Twitter. Por meio dos Indicadores de qualidade 
e de confiança de um site pôde-se fazer uma análise do site da empresa pes-
quisada e, ainda, uma análise das publicações na rede social em formato de 
microblog da Rede Vivo, criando categorias de postagens. Assim, percebeu-
se a importância de seguir um padrão de normas para criar um site, a fim 
de manter a visibilidade positiva da empresa e, ainda, um planejamento de 
conteúdos a serem publicados em uma rede social como o Twitter.

Palavras-chave: Internet. Visibilidade. Online. Website. Twitter.

24 
O ENSINO DO CRM NOS CURSOS DE 

ADMINISTRAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

Aluno: Marcel Ercolani Santos
Orientadora: Claudia Buzatti Souto

Resumo: O marketing de relacionamento surgiu em um cenário recente 
que contestava a eficiência do marketing convencional para determina-
dos casos. Neste contexto, foi criada a gestão de relacionamento com os 
clientes, conhecida como CRM, em um processo que integra programas 
de computador com a alimentação e interpretação dos dados neles arma-
zenados. Sendo assim, este estudo se propõe a avaliar o entendimento dos 
alunos dos cursos de Administração, Sistemas de Informação e Publici-
dade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) em 
relação ao termo CRM. Para isso, este trabalho apresenta uma abordagem 
metodológica baseada em pesquisa bibliográfica, entrevistas em profun-
didade e aplicação de questionários. A partir do tratamento dos dados 
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gerados pelos questionários respondidos e da sua posterior análise, foi 
possível evidenciar o entendimento dos alunos de cada um dos três cursos 
citados e verificar se os que relataram conhecer o termo CRM tiveram o 
primeiro contato com ele na UNIFRA ou em alguma outra situação. 

Palavras-chave: CRM; Marketing de Relacionamento; Publicidade e 
Propaganda; Administração; Sistemas de Informação.

25 
ELLE X VOGUE: UM ESTUDO COMPARATIVO 
SOBRE A IMAGEM DE GEORGIA JAGGER E A 

PRESENÇA DO ROCK E DA MODA.

Aluna: Mariana Fantinel Farias
Orientadora: Morgana de Melo Machado Hamester

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido no contexto da sociedade 
contemporânea em que os desejos e as atitudes dos consumidores muda-
ram: busca-se uma identificação dos editoriais se apropriando da moda e 
do rock, através da imagem de Georgia Jagger. Nesse cenário, o presente 
estudo tem como objetivo compreender como editoriais como: da revista 
Vogue e da revista Elle, abordam tais identificações e apropriações. O re-
ferencial teórico apresentado como base para a análise compreende temas 
como: sociedade contemporânea; consumo, moda, rock, publicidade e 
dispositivos midiáticos – revistas, características de identificação e perten-
cimento dos indivíduos através das publicações. A partir deste referencial 
foram definidas categorias para realização de uma análise de conteúdo, 
com base nos processos de identificação e consumo da sociedade atual. 
A análise caracteriza-se como um estudo de caso, descritivo, de natureza 
qualitativa. A pesquisa acarreta um exemplo de como a comunicação nor-
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teia os consumidores e como esses se utilizam para criar uma identidade 
de pertencimento dentro da sociedade. 

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Sociedade contemporânea. 
Consumo. Moda. Rock.

26 
UM ESTUDO DE CASO DOS CONSUMIDORES 
PASSANTES DO SANTA MARIA SHOPPING.

Aluna: Pâmella Rodrigues da Silva
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo identifi-
car o perfil dos consumidores do Santa Maria Shopping. O referencial 
teórico apresentado para a análise compreende temas como Consumo 
Pós – Moderno; Estilo de vida e cultura de consumo; Espaço de con-
sumo; Comportamento do consumidor; Shopping Center; A partir do 
embasamento teórico, foi definido a aplicação de questionários com os 
consumidores no Santa Maria Shopping em diferentes turnos, e uma en-
trevista com a relações públicas do Shopping para obter informações sobre 
o mesmo. Por fim a pesquisa visou definir o perfil dos consumidores e 
suas motivações em frequentar o Santa Maria Shopping.

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Comportamento do consu-
midor. Shopping center.
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27
FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL NO 

LANÇAMENTO DO DOCUMENTÁRIO 
PEARL JAM TWENTY.

Aluna: Silvana Helena Rambo
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar as ferramentas de 
marketing digital e como eles podem ser usados como forma de interação 
com o público. Dentro desta proposta, este estudo tem como objetivo 
estudar as ferramentas de marketing digital que foram usadas no lan-
çamento do documentário Pearl Jam Twenty. O referencial teórico que 
serviu como base para a análise traz temas como: marketing e mídias 
digitais, cultura da convergência, ferramentas de marketing na internet, 
marketing na música, tribos urbanas e o movimento grunge. A pesquisa 
foi caracterizada como um estudo de caso, exploratória e de natureza qua-
litativa. Este trabalho mostra como as mídias digitais podem ser utilizadas 
para atingir uma determinada tribo para gerar uma interação e feedback.

Palavras-chave: Comunicação. Publicidade. Mídia digital. Marketing na 
música. Pearl Jam Twenty.
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28 
GENERALIZANDO CARACTERÍSTICAS – 

O ESTEREÓTIPO FEMININO NOS FILMES 
PUBLICITÁRIOS “TPM” E “CONTRARIAR” 

DA HAVAIANAS.

Aluna: Viviane Rigui Martins da Silva
Orientadora: Laise Zappe Loy

Resumo: Neste trabalho desenvolveu-se o conceito de estereótipo, como 
forma de classificar as pessoas e no fato da publicidade usá-lo como estraté-
gia argumentativa em suas campanhas publicitárias. A pesquisa tem como 
objetivo analisar de que forma o estereótipo feminino foi apresentado nos 
filmes publicitários da marca de sandálias Havaianas veiculados, em televi-
são aberta, no 2º semestre de 2011. O referencial teórico como base para 
a análise compreende temas como o conceito, característica e manutenção 
do estereótipo, a figura feminina na sociedade e na publicidade, o filme 
publicitário e sua estrutura e o uso de humor e celebridades como formas 
de despertar a atenção do público alvo. O método foi análise de conteúdo, 
aplicada nos filmes “TPM” e “Contrariar”, e, a partir do referencial, foram 
definidas sete categorias de análise, sendo uma principal – estereótipo apre-
sentado nos elementos verbais e não verbais – e quatro secundárias, como: 
a identidade do produto; posicionamento; estrutura do roteiro publicitário 
e tipo de humor. Portanto, procurou-se identificar de que maneira foi apre-
sentado o estereótipo nos filmes da Havaianas, chegando-se a conclusão 
que ocorre através da identificação com o público alvo de cada filme e da 
utilização do humor para amenizar o estereótipo.

Palavras-chave: Comunicação.Publicidade. Estereótipo da mulher. Hu-
mor. Havaianas.
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