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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer das décadas, a publicidade se adaptou ao que o mercado exige e 

ao que as empresas necessitam. Utilizar a publicidade como estratégia para atingir 

objetivos e metas é cada vez mais frequente por ser uma opção que usa a 

persuasão para atingir o consumidor, mas nem sempre a publicidade foi assim. A 

evolução da publicidade se deu de acordo com as mudanças de um mundo que 

depende cada vez mais do consumo. O desenvolvimento e a criação dos meios de 

comunicação ajudaram para que a publicidade crescesse e se tornasse uma forma 

bastante eficaz de comunicar hoje em dia. 

De um caráter informativo do século XIX, a publicidade passa a ter uma 

característica persuasiva, de convencimento emocional, isso porque a utilização dela 

hoje é para mostrar porque um produto deve ser consumido no lugar de outro, as 

vantagens que um pode ter sobre o outro e, assim, chegar ao público da melhor 

maneira possível. Para que o consumidor se convença a consumir o produto, é 

preciso usar de estratégias que atinjam esse objetivo, dentre elas a estratégia de 

persuasão e apelo emocional.  

Após abordar os estudos sobre persuadir emocionalmente na publicidade, o 

presente trabalho apresenta a mídia que melhor se relaciona com o apelo 

emocional: a televisão ou TV. A televisão é uma mídia de massa que alcança um 

grande número de espectadores no Brasil e uma das suas principais características 

é o seu caráter audiovisual, que proporciona uma sensação de aproximação ao 

espectador, por se assemelhar com a realidade. Esse fato traz para o público uma 

intimidade com a peça e com a mensagem. 

Cada vez mais, o consumidor busca na compra um prazer, uma emoção, um 

sentido e não apenas um produto. A venda de um produto hoje é também a venda 

de um conceito, de uma sensação, e o consumidor se sente atraído por essa 

proposta, do que apenas se prender ao produto. 

Por ter um caráter audiovisual, a televisão apresenta elementos que chamam 

a atenção do público por detalhes importantes de identificação e uma relação mais 

apurada com o real. Por mostrar vídeos, a TV prende o público com uma simulação 

do real, na medida em que tira proveito desse recurso para causar algum tipo de 

emoção no telespectador. Esses elementos, que dão à TV uma semelhança com o 

real, fazem parte da linguagem que filmes publicitários possuem, considerando 
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estratégias e propriedades usadas para chegar até o público. Assim, a publicidade 

estabelece estratégias comunicacionais e cria uma linguagem aceitável e acessível 

para os mais diversos públicos com que ela quer trabalhar. Essa linguagem precisa 

ser atrativa para o indivíduo que por sua vez necessita ser atraído por um bom 

argumento que o impulsione e justifique sua escolha.  

A fim de avaliar estratégias persuasivas, o presente trabalho descreve dois 

comerciais do segmento automobilístico que foram ao ar em 2013 e que possuem 

algumas semelhanças em sua composição. Tais semelhanças ocorrem não apenas 

por ambos serem comerciais de carros, mas por possuírem elementos animados ou 

que lembrem uma animação. Tendo isso em consideração, é importante que se 

descreva esses comerciais com o fim de identificar neles elementos que podem se 

configurar como estratégia de persuasão.  

O primeiro capítulo desta pesquisa tem como foco compreender brevemente 

a publicidade, quais suas características, como ela surgiu, o seu uso como 

estratégia em empresas. Além disso, apresenta-se a sua importância ao longo dos 

anos, e como ela se transformou de caráter informativo para persuasivo. Assim, 

realiza-se uma descrição da estratégia de persuasão utilizada em publicidades 

atualmente. 

No capítulo seguinte, aborda-se o universo da televisão como mídia. Quando 

surgiu, de que maneira, quais suas características, como ela transmite mensagens, 

como funciona a linguagem audiovisual e quais suas definições. Também é 

abordado como os filmes publicitários são feitos, seu formato de como funciona o 

processo de criação do roteiro. A metodologia deste trabalho expõe como o corpus 

da pesquisa foi escolhido, quais seus elementos em comum e a compreensão de 

como eles, juntos, podem ser identificados como uma estratégia de persuasão. 

 Dessa maneira, propõe-se como objetivo geral da pesquisa: verificar como a 

estratégia de persuasão é utilizada nos filmes publicitários de automóveis veiculados 

na TV: Peugeot 208 e Mitsubishi ASX de 2013. Como objetivos específicos são 

propostos: Estudar aspectos da estratégia de persuasão na publicidade atual; 

Compreender as características da televisão como meio de veiculação de 

mensagens persuasivas; e identificar o uso de estratégias de persuasão nos filmes: 

Peugeot 208 e Mitsubishi ASX de 2013.  
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1. PUBLICIDADE 

 

 A publicidade tem o papel de persuadir, de convencer e de promover. Deriva 

de público (no latim publicus), se caracterizando como algo que torna determinado 

produto, marca ou serviço visível a ponto de ser consumido. Como se refere 

Sant’anna (2009 p. 60) “seu objetivo é despertar, no consumidor, o desejo pela coisa 

anunciada, ou destacar aspectos que diferenciem o produto”, assim, julga-se a 

publicidade como um meio de comunicação de grande relevância por se tratar de 

uma técnica de comunicação em grande escala, ou de massa. Visto isso, a 

publicidade se define como uma das maiores forças na atualidade, pois estimula a 

economia por se basear em uma sociedade que consome para poder existir. 

Sant’anna (2009) afirma que a missão da publicidade é cumprida quando 

consumidor passa a conhecer o produto, compreende suas vantagens e 

características em níveis racionais ou emocionais, e que isso leva ao consumo, à 

compra do produto. E para que a maneira adequada de cumprir com essa função 

exista, a publicidade detém uma série de características de como expor seu 

conteúdo ao consumidor.  

 Seu conteúdo é informativo, pois deve mostrar ao público o porquê 

determinado produto deve ser consumido e para isso deve-se deixar claros os seus 

atributos e benefícios para que o produto seja vendido. Entendendo o verbo “vender” 

como transmitir uma mensagem que venha a causar interesse ao ponto de gerar 

uma ação no consumidor, segundo Sant’anna (2009), o objetivo da publicidade é 

estimular, motivar a venda do produto informando todas as facilidades e vantagens 

de possuí-lo, sem isso a publicidade não alcança seus objetivos. 

 Desses objetivos, a venda é apenas um deles, pois não necessariamente 

esse será o propósito de uma publicidade. Dentre outros objetivos, podem se 

destacar a apresentação de um diferencial de um produto, consolidar uma marca, 

mostrar-se forte diante da concorrência, intensificar o Share of mind1. Sabendo das 

variadas formas de usar a publicidade para atingir um objetivo mercadológico, 

começa a ser questionado como isso é feito. 

 

                                                           
 

1 Espaço que a marca, produto ou serviço, ocupa na mente dos consumidores: a mais lembrada. 

MARTINS, 2006. 
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Já era o tempo em que o publicitário era codificado como as pessoas que tinha boas 

idéias e “sacadas criativas” apenas. (...) A publicidade não se limita a uma boa idéia, 

ela é uma boa idéia que envolve um planejamento de viabilidade para introdução em 

um ambiente de comunicação, que converge para o consumidor de modo que ele 

fique envolvido com a mensagem (Sant’anna, 2009, p.63.). 

 

 

 Considerando os objetivos que a publicidade pode ter, é pertinente que na 

pesquisa se tenha conhecimento das estratégias traçadas para alcançar os 

mesmos. No seu surgimento, as estratégias se baseavam em ter um caráter 

informativo, atualmente utilizam do caráter persuasivo e essa transformação se deu 

pelo desenvolvimento da publicidade. 

 

1.1. O desenvolvimento da publicidade 

 

Muito antes do surgimento de publicidades persuasivas, a comunicação se 

limitava à transmissão de mensagens informativas e essas publicidades eram 

direcionadas aos grupos de pessoas que tinham acesso às formas de veiculação da 

época. Por exemplo, antes do surgimento da televisão, a comunicação era feita em 

teatros, e cinemas, lugares que pessoas de elite frequentavam, ao longo do tempo 

essa comunicação se tornou mais popular, com o surgimento de novas mídias como 

afirma Lima (2000): 

 
Tecnicamente, passamos à era da comunicação multidirecional. A 
mensagem perde seu caráter de parcelada, distribuída em pontos 
reconhecidos (teatro, biblioteca, museu, sala de concerto, sala de cursos, 
de projeção), por instrumentos reconhecidos (jornal, livro, revista, gravura, 
cartaz), que se podem evitar ou escolher (LIMA, 2000, p.43). 

 

Antes dessa mudança de como transmitir mensagens, existiu uma evolução 

da publicidade que começa após a Revolução Industrial, no século XIX, quando 

cartazes, panfletos e outras formas de publicidade já existiam assim como o jornal, 

que tinha o papel de ser fonte de informação na sociedade. No jornal já poderiam 

ser encontrados anúncios, embora ainda formados basicamente com textos 

informativos. Sendo assim, “a propaganda nasceu prestando serviço, na forma que 

poderíamos chamar de primórdios dos classificados modernos” (MARCONDES, 

2002, p.15). O autor ainda afirma que, poesias curtas e pequenas ilustrações das 
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mesmas, começaram a formar linguagem publicitária por conterem elementos que 

hoje são considerados fundamentais em um anúncio. 

Aos poucos, outros elementos como pinturas e desenhos começaram a 

incorporar os anúncios que se encontravam dentre os classificados informativos, 

com o intuito de chamar mais a atenção do consumidor. 

 
O anúncio, formato tão habitual na mídia impressa contemporânea, nasce 
assim de uma colagem de recursos e manifestações pré-existentes e 
conhecidos. Da literatura e do jornalismo, a publicidade importou o texto; do 
desenho e da pintura, trouxe ilustrações – dando origem a algo diverso e 
novo, mas de certa forma já incorporada ao universo conhecido das 
pessoas (MARCONDES, 2002, p.16).  

 

 Assim surge uma forma de comunicar mais criativa e irreverente, e a 

linguagem publicitária, para mídias impressas, fica cada vez mais evidente. 

Entretanto a mídia eletrônica não demora a surgir. 

 Em meados do século XX, a popularização do rádio e mais adiante da 

televisão, causa um impacto importante no desenvolvimento da publicidade pela 

criação de novos formatos – como os spots e os jingles) 2e pelo aumento das mídias 

que comunicavam para as massas (MARCONDES, 2002). Além de revolucionar a 

publicidade, também é revolucionada a forma do público se relacionar com ela, pois 

ela se tornou mais próxima da realidade: os anúncios produziam som e imagem. 

 
O rádio ofereceu à publicidade a capacidade de ocupar a imaginação das 
pessoas por intermédio de patrocínios e reclames, com cenários e situações 
construídos pela fala, pelos efeitos sonoros, por signos que são 
completados pelas referências do ouvinte (CASAQUI apud 
PEREZ;BARBOSA, 2007,p. 56).  

 
 

 O Video Tape (VT), surge na televisão como uma forma de atingir mais 

pessoas de uma forma mais eficaz por utilizar e desenvolver a linguagem 

audiovisual. Esse meio surge como o mais efetivo pelo alcance e pela identificação 

do público com tal.  

Ainda que as mídias de maior alcance – rádio e televisão – tenham surgido no 

século XX, é importante destacar que a publicidade no século XXI não se baseia 

apenas nesses espaços para existir, pois hoje possui um caráter inovador que 

                                                           
 

2 os spots (peças com textos interpretados, acompanhados ou não de música) e os jingles (trilhas 
sonoras curtinhas, desenvolvidas especificamente para o anunciante) (MARCONDES, 2002, p.27) 
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permite a utilização de outros espaços para suporte de suas mensagens, explorando 

diferentes formas de comunicação com o consumidor, inovando em formatos e 

linguagem.  

Porém, muito mais que constantes aperfeiçoamentos e adaptações de 

técnicas e linguagens, à medida que se desenvolviam os meios de comunicação que 

lhe serviam de suporte, a evolução da publicidade também se caracterizou por uma 

mudança em sua função predominante, de acordo com as necessidades do 

mercado em cada contexto histórico.  

Esse contexto histórico se dá por um grande desenvolvimento do mercado, 

com inovações que não necessitavam de muita publicidade para serem consumidas: 

“(...) esses produtos eram em si mesmo uma novidade; e isso praticamente bastava 

como publicidade.” (KLEIN, 2006, p.29). Além de a concorrência ainda ser mínima. 

Entretanto, com a cultura capitalista se desenvolvendo e as pessoas consumindo 

cada vez mais, fábricas com produção em massa se tornaram a realidade do 

mercado, e com isso a publicidade teve de encontrar meios de chamar a atenção 

para um produto e não para outro. A publicidade deixa o caráter racional e passa a 

adotar uma estratégia emocional, buscando persuadir o público, convencendo-o de 

que produtos e serviços se diferenciam no mercado. E para que isso aconteça as 

empresas incluem a comunicação como estratégia de Marketing (Gomes, 2003), 

assim consolidando-a como um instrumento de persuasão através da publicidade. 

Assim a linguagem publicitária adquire o caráter que possui hoje, menos 

informativo e mais persuasivo. Randazzo (1997), afirma que a atuação da 

publicidade vai além de vender produtos, serviços e idéias: 

 
O poder singular da publicidade consiste na sua capacidade de construir e 
manter marcas de sucesso duradouro criando entidades perceptuais que 
refletem os valores, sonhos e fantasias do consumidor. A publicidade 
transforma produtos em marcas mitologizando-os – humanizando-os e 
dando-lhes identidades precisas, personalidades e sensibilidades que 
refletem as nossas ( RANDAZZO, 2007 p.19). 
  

 

Dessa forma o autor afirma que a publicidade tem também a função de 

construir e manter produtos e marcas na mente do consumidor, criando um espaço 

ocupado pelo desejo de possuir determinado produto. Assim, a publicidade que 

mudou suas características ao longo das décadas, como foi observado, passa a ser 

estratégias importantes para empresas consolidarem produtos no mercado. Para 
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que isso aconteça é necessária a criação de estratégias para alcançar os objetivos 

traçados. Dentre as estratégias possíveis de serem traçadas, existem as estratégias 

de persuasão.  

 

1.2.  Estratégia Persuasiva. 

 

   Estratégias publicitárias de persuasão são aquelas que atingem o consumidor 

com um apelo emocional, que se conecta, segundo Monnerat (2003) com apelos 

que se aproximam da realidade do consumidor, ele se familiariza com os recursos 

da linguagem persuasiva utilizada, fazendo-o se identificar não apenas com o 

produto, mas com a mensagem transmitida.  Ainda na mesma linha de pensamento 

Sant’anna (2009) afirma que a publicidade tem como função trazer para a realidade 

impulsos e desejos que são latentes nas pessoas e, de uma forma certeira, a 

publicidade deve trabalhar a mensagem convencendo a pessoa de que ela não 

consiga mais conviver com esse sentimento e tenha que saciá-lo. Assim, visto como 

a persuasão é apresentada na publicidade, julga-se relevante para a o presente 

trabalho o estudo da estratégia persuasiva como apelo emocional ao consumidor. 

A persuasão como um todo se define por convencer, por atrair, e para isso se 

utilizam de vários artifícios para tal. Segundo Gomes “Nas mensagens publicitárias, 

a informação é convertida em argumento de persuasão” (GOMES, 2003 , p.35), logo 

toda a mensagem publicitária tem um sentido de ser, um motivo para convencer, 

para motivar. Um deles é atingir o emocional do consumidor, pois dessa forma a 

mensagem atinge ou cria uma necessidade que o público tem. Um bom 

planejamento de campanha já deve saber onde quer atingir o público desejado.  
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2. TELEVISÃO 

 

A televisão é a mídia de maior alcance nos lares Brasileiros hoje em dia. Por 

ser uma mídia que existe em função de transmissão de mensagem em massa, tem 

um grande poder de persuasão se bem aproveitada pelos anunciantes. Possui 

características únicas de audiovisual que transmitem realidade ao público para quem 

comunica, utilizando, imagem, cor, som, tudo de forma estratégica para que se 

chegue da forma mais adequada ao consumidor. 

Este capítulo inicial abrange de que forma a televisão se tornou a mais 

imponente e importante das mídias de massa e de que forma ela, com suas 

características audiovisuais, transmite mensagens ao telespectador. 

 

2.1. Conceito e características. 

 

Muito antes do surgimento de publicidades e da caracterização de mídias, os 

meios de comunicação por si só transmitiam mensagens através de entretenimento, 

cultura e informação. O que antes do surgimento da televisão era apenas destinado 

a um público elitizado através de teatro e cinema, a mensagem transmitida era 

direcionada a apenas um grupo de pessoas. Após o surgimento dos meios de 

comunicação em massa, as pessoas que não da elite, entraram em contato com 

mensagens fazendo com que elas se popularizassem e estivesse sujeitas a 

diferentes opiniões, de diferentes públicos. Com a adequação dos meios para um 

novo público e mensagens distribuídas em massa, a televisão se destacou como o 

meio mais popular e foi responsável pela midiatização da cultura popular 

 

Tecnicamente, passamos à era da comunicação multidirecional. A 
mensagem perde seu caráter de parcelada, distribuída em pontos 
reconhecidos (teatro, biblioteca, museu, sala de concerto, sala de cursos, 
de projeção), por instrumentos reconhecidos (jornal, livro, revista, gravura, 
cartaz), que se podem evitar ou escolher (LIMA, 2000, p.43). 

 

Hoje campanhas e peças publicitárias vem a conhecimento público através de 

diversos meios e formatos, variados de acordo com o que é mais apropriado para 

determinada marca ou produto. Muito do sucesso de uma estratégia mercadológica 

se dá pela escolha das melhores opções de acordo com o que o cliente necessita. 
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Algo fundamental para uma campanha de sucesso é qual o formato ela será 

veiculada, o que está intimamente ligado à escolha da melhor mídia. Segundo 

Martins (2006) o maior investimento de um cliente ao contratar uma agencia de 

publicidade é em mídia, justamente para que os clientes tenham a certeza de que a 

mensagem será transmitida às pessoas certas, no lugar certo e da forma certa. 

Ao longo dos anos, as mídias foram tomando formas diversas e se 

aperfeiçoando de acordo com aprimoramento de tecnologias.  Segundo Muniz 

(2004) essas tecnologias permitem uma grande variedade e programação entre 

canais abertos e fechados, isso em grande escala e uma cobertura bastante ampla a 

nível nacional. De todas as mídias, a televisão, sempre foi identificada como uma 

das mais efetivas para anúncios e publicidades por se tratar de grandes produções 

audiovisuais e terem uma grande audiência, principalmente no Brasil. A televisão é o 

“meio de comunicação responsável pela era da mídia de massa” (MUNIZ, 2004, 

p.51). 

Uma de suas maiores vantagens, segundo a autora, se define por “ser a 

mídia de maior cobertura em área geográfica e população” (MUNIZ, 2004, p.52). 

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que 76% 

dos lares brasileiros possuem televisão, provando que esse meio está presente no 

dia a dia de diferentes públicos. Em contra partida, Muniz (2004), apresenta 

desvantagens que existem em utilizar essa mídia. Uma delas é em questão ao 

investimento, por ser uma mídia que, se de qualidade, se torna cara por uma 

demanda grande de mão de obra para a sua produção. Além de, por se tratar de 

uma mídia eletrônica 3 ,a mensagem é viva apenas no momento em que ela é 

transmitida e se não for utilizado da forma mais adequada, pode passar 

despercebida pelo público. É necessário que o público se prenda à mensagem e 

para isso ela precisa ser “agressiva, rápida, persuasiva e objetiva. Tem de prender 

as pessoas pela emoção, único jeito de conseguir tudo isso em tão pouco tempo” 

(SANTant’Anna, 2009, p.162) tendo em vista que um filme publicitário veiculado em 

TV aberta tem de 15 a 90 segundos.  Por esse pouco tempo de fixação, para que 

                                                           
 

3 Por mídia eletrônica podemos entender qualquer meio de comunicação que faz uso de equipamentos 
eletrônicos ou eletromecânicos para operar e emitir conteúdo de som e some imagens, em tempo real ou 
gravado. Por este conceito incluímos a televisão como mídia eletrônica. Também vale ressaltar que, 
atualmente, as mídias eletrônicas também agregam formatos digitais, integrando novas tecnologias de 
interação entretenimento e informação. 
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essa campanha se fixe na mente do telespectador, é necessário que seja feito um 

roteiro bem escrito com cada detalhe pensado pra atingir os objetivos do cliente ao 

trabalhar com técnicas de produção. Essa técnicas se dão através de uma 

linguagem própria das produções audiovisuais 

 

2.2. Linguagem audiovisual 

 

Muito das técnicas usadas em publicidades são determinadas pela 

linguagem que ela apresenta. Através de palavras, de sons, de imagens, existem a 

linguagem verbal e não verbal, que separadas podem ser encontradas em mídias 

impressas e rádio, já a mensagem visual que encontramos ao unir texto, ilustração e 

áudio tem muito mais força. Assim se dá a linguagem audiovisual, com 

particularidades que não podem ser encontradas em outro tipo de publicidade. Essa 

linguagem teve surgimento junto com o do cinema no final do Século XIX e teve 

como principal influencia a fotografia, o teatro e a linguagem verbal usada em 

anúncios e revistas. A televisão traz para sua concepção diversas características da 

linguagem cinematográfica de antigamente, porém, com inovações por conta da 

evolução da tecnologia e dos recursos para transmissões de mensagens, e isso faz 

com que a comunicação feita por vídeo e áudio evolua cada vez mais, de acordo 

com o que compreende essa linguagem. 

Logo, pode-se dizer que a televisão surgiu do cinema por questões de 

aperfeiçoamento de tecnologias que capacitaram a realização de uma nova forma 

de transmissão de mensagem. Hoje, com mídias avançadas e com a hibridização 

delas a televisão usa desses elementos audiovisuais de forma também mais criativa 

e inovadora. Assim, Rodríguez (2006, p. 27) a define a linguagem audiovisual para a 

televisão como “o conjunto das formas de organização artificial da imagem e do som 

que utilizamos para transmitir ideias ou sensações, ajustando-nos à capacidade 

humana de percebê-las e compreendê-las”. Completando o raciocínio de que a 

Linguagem audiovisual para a televisão é basicamente a forma com que o conteúdo 

da mensagem e da criação é organizado para que chegue ao espectador da melhor 

maneira possível. 

Entende-se por linguagem audiovisual, um conjunto de elementos como 

formatos, planos, produções, trilha sonora, entre outros, que possam obter uma 

uniformidade de comunicação (RODRIGUEZ, 2002, p. 25). Conforme o autor, a 
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linguagem cinematográfica ou audiovisual é tudo aquilo responsável pela maneira 

com a qual a história é apresentada aos espectadores. Todos esses detalhes são 

pensados no planejamento e criação do vídeo, e todos esses elementos são 

importante para a transmissão da mensagem chegando a um resultado satisfatório 

para o cliente. 

Para compreender como se chega nesse resultado esperado do audiovisual, 

é necessário ter conhecimento das características que são únicas do audiovisual, 

que também são chamadas de códigos da linguagem audiovisual. Entre eles existe 

o conceito de luz e de cor, estes são códigos não específicos relacionados à 

fotografia, que como vimos antes, é uma das referencias de surgimento do 

audiovisual. Segundo Bonasio (2002, p.125) o conceito de cor se identifica 

cientificamente como uma “percepção que nossos olhos recebem de ondas longas 

de luz, que são transmitidas e interpretadas pelo nosso cérebro como sensação de 

cores”, porém para profissionais de propaganda, esse conceito é mais aprofundado 

principalmente para os que trabalham com audiovisual é importante saber tem 

efeitos psicológicos diferentes e cada uma representa algo, como por exemplo um 

desejo ou um sentimento. Isso se ocasiona pela forma que armazenamos 

informações e percebemos as cores de acordo com o que já vimos na natureza ou 

em qualquer outro lugar que possa servir de referencia. 

Compondo ainda estética audiovisual, existem os elementos de cena, como 

os elementos que estão presentes no cenário e no figurino dos personagens. Esses 

pontos compõe a direção de arte de uma produção audiovisual. O diretor de arte é 

responsável pela concepção visual da produção, seguindo as determinações do 

diretor ele orienta os trabalhos do cenógrafo, figurinista, maquiador, a fim de 

construir uma coerência visual na produção. E essa coerência visual, vai de 

encontro com a coerência e sentido da mensagem a ser passada. 

Além dos elementos de fotografia e de direção de arte é preciso estudar 

também os planos, movimentos de câmera e enquadramentos. Cada um desses 

elementos tem sua função na composição da mensagem no vídeo. Primeiramente, 

para compreender essas particularidades, é importante que se saiba que segundo 

Rodrigues (2007 p. 26) “é a imagem entre dois cortes, ou seja, tempo de duração 

entre ligar e desligar a câmera a cada vez.”. Uma cena apenas é formada por um 
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conjunto de vários planos, planejados previamente no roteiro técnico da produção , 

pois é dessa seqüência de planos que o vídeo se divide em começo, meio e fim.  

Os planos de uma cena podem ser os mais variados pois existem muitos 

planos que podem ser utilizados para uma produção. O plano geral aberto é um 

plano muito usado para mostrar ao público o espaço onde acontece uma ação 

segundo Rodrigues (2007), pode ser usado tanto em ambientes internos quanto 

externos, e tem uma função de contextualização de alguma cena ou plano que está 

por vir. O plano geral fechado, por sua vez, é usado quando se deseja mostrar a 

ação do ator em relação ao espaço cênico usado no momento.  

Rodrigues (2007) ainda apresenta o plano americano, que se classifica 

como um plano de enquadramento do personagem/ator do joelho para cima. Essa 

plano é uma das heranças do cinema de forma direta, pois surgiu de filmes 

americanos que tinham duelos em sua narrativa e esse plano evidenciava a cintura 

dos oponentes. Bonasio (2002) aponta o plano médio como aquele em o 

personagem é enquadrado da altura da cintura para cima com o intuito de mostar 

com maior evidencia movimentos do tronco e mãos, quando convém na narrativa. O 

plano próximo ou primeiro plano, segundo Bonasio (2002), enquadra o personagem 

do busto para cima para que seja exposta as intenções do mesmo na cena.  

Rodrigues(2007) ainda  explica o close ou também chamado de 

primeiríssimo plano como o plano que mostra as feições do personagem, usado 

para captar as emoções da cena, assim como o superclose. A diferença entre os 

dois é que o close “mostra o rosto inteiro do personagem, do ombro para cima” 

(RODRIGUES, 2007, p.30) e o superclose enquadra o ator do limite da testa até o 

final do queixo, sem aparecer o pescoço. O autor ainda define o plano detalhe como 

o plano que destaca objetos, detalhes de cena ou partes do corpo, focando no 

detalhe que é importante para a compreensão da cena.  

Além desses planos, são discriminados os planos onde aparecem mais de 

uma pessoa simultaneamente. Esse é o plano conjunto e é usado quando dois 

personagens são importantes para a cena igualmente. Rodrigues (2007) afirma que 

o plano conjunto pode se enquadrar outros citados acima, como o fechado, aberto, 

ou americano.  

Outro elemento que é levado em consideração na criação audiovisual é o 

posicionamento de câmera e os movimentos que ela faz. O plongée, por exemplo, é 
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um posicionamento de câmera que, de acordo com Rodrigues (2007), filmando de 

cima para baixo, ele ajuda a representar um efeito de rebaixamento do personagem 

em quadro. O contrário, do plongée é o chamado contra plongeé, e no caso o 

movimento da câmera acontece da mesma forma mas de baixo para cima, 

enaltecendo o que esta enquadrado no momento.Ainda, existem outros movimentos 

de câmera como apresenta Bonasio (2002). A câmera subjetiva tem como 

característica principal, a capacidade de trazer o telespectador para a cena, pois ela 

mostra o ponto de vista do personagem representado em cena. Entre os 

movimentos de câmera, é importante citar o travelling que se define como o 

deslocamento da câmera, no eixo horizontal, usando uma plataforma que faz o 

movimento e mantém a câmera estável. Rodrigues (2007) ainda apresenta o 

conceito de panorâmica e de tilt que consistem em movimentos da câmera sobre o 

seu próprio eixo de um lado a outro e de cima para baixo respectivamente.  

O zoom in e zoom out, de acordo com Rodrigues (2007), não se trata de um 

movimento de câmera, mas sim de lente que aproxima e afasta respectivamente em 

relação à câmera. 

Assim como planos e movimentos de câmera, a trilha sonora é de extrema 

importância para a composição do filme publicitário. Bertomeu (2011) classifica tres 

elementos que fazem parte da trilha sonora: O diálogo ou locução, a música e os 

efeitos sonoros como formas de expressão de sonoplastias no filme. Segundo o 

autor “O som é responsável pela transmissão de conceitos emocionais e até de 

elementos transculturais; podendo agregar ainda mais expressividade ao filme.” 

(BERTOMEU, 2011, p.191). 

Visto elementos importantes para a produção de um filme publicitário, 

devemos classificar como ele é feito e por que etapas passa para poder atingir seu 

objetivo. 

 

2.2.1 Filmes publicitários. 

 

Como foi dito anteriormente, a televisão é uma mídia que ainda ocupa muito 

espaço no mercado publicitário e segue sendo uma das mídias de massa de maior 

resultado positivo em campanhas, pela sua credibilidade e seu caráter audiovisual. 

Este que também já foi apresentado com suas particularidades e pontos importantes 

de avaliação. Martins (2006) reforça que a televisão, hoje, é o meio que tem mais 
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lugar nas casas do público brasileiro, é uma mídia que passa credibilidade para 

marcas que optam por esse meio para anúncios publicitários, além de atingir uma 

massa de espectadores heterogênea principalmente de classe sociais diferentes. 

Isso é segmentado pela forma de produção dos comerciais e filmes publicitários, que 

além das suas características audiovisuais, também possuem um grande poder de 

persuasão. Os filmes em questão são produzidos em etapas qe se definem como 

um fluxo que segundo Bertomeu (2011) acontece por uma necessidade 

mercadológica. Primeiro é feita uma análise do mercado ou planejamento de 

marketing em que o cliente está inserido, para identificar a real necessidade da 

criação de um filme publicitário. Após essa pesquisa do mercado é feito o 

planejamento de comunicação, juntamente com a empresa cliente e na sequência é 

feito um Briefing de criação que, parafraseando Bertomeu (2011) é quando se cria o 

conceito da campanha, sua mensagem principal e já começa a buscar estratégias 

de persuasão. 

A persuasão começa a surgir antes mesmo do filme se concretizar, pois o 

profissional de criação deve ter claro de que forma fazer com que o público consuma 

determinado produto. Ainda “cabe aos profissionais da criação comunicar tudo isso 

de forma criativa, ou melhor, encontrar uma forma ousada e impactante para que o 

público responda positivamente ao apelo da comunicação” (BERTOMEU, 2011, 

p.19). A publicidade não apenas vai fazer com que o publico consuma aquele 

produto, mas sim vai despertar desejos no consumidor que segundo Sant’anna 

(2009) provoque sentimentos e emoções. No momento que a mensagem e a forma 

de persuasão estão definidas, apresenta-se um Storyboard4 e roteiro5 para o cliente 

pra que, segundo Bertomeu (2011) consiga enxergar como aquela mensagem vai 

ser transmitida, e para confirmar se faz ou não sentido com o que a empresa deseja.  

Após aprovação do cliente, o filme publicitário é produzido de acordo com o 

storyboard e do roteiro. Segundo Musberger (2008) “ o processo de produção 

consiste na operação de equipamentos físicos e digitais combinados para converter 

                                                           
 

4 Storyboard é uma pré-montagem do filme, uma sucessão de planos desenhados baseado no guia 
narrativo onde se analisam todos os aspectos do filme.  
 
5 Roteiro é um texto ou script de um programa ou filme que contém descrição detalhada de cenas, 
cenários, ações e diálogos. Serve para levantamento das necessidades de cada cena e como grui da 
navegação.  
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o roteiro escrito” (MUSBERGER, 2008, p.31) em algo concreto e real para o cliente. 

Esse processo se divide em 3 partes segundo Bertomeu(2011): pré-produção, 

produção e pós produção.  

A pré-produção se dá depois que o orçamento já está aprovado, assim como 

o projeto(roteiro). Essa fase serve para a dupla de criação detalhar minuciosamente 

de que forma a mensagem deve estar presente no filme publicitário, e é fndamental 

que todos os profissionais envolvidos na produção estejam presentes. Bertomeu 

afirma que essa reunião é de extrema importância para a produção do filme. As 

pesquisas feitas sobre o mercado e o publico são reavaliadas, tudo deve ser levado 

em consideração e deve ser decidido, desde planos e mocimentos de câmera, até 

elenco e figurino. A produção é a filmagem e realização do vídeo em si, com planos, 

movimentos de câmera, sonoplastia, entre outros. E a pós-produção se dá pelo 

retorno, se a mensagem foi passada com clareza com o comercial produzido. A pós-

produção vai garantir que a edição do vídeo siga o roteiro para que os objetivos 

identificados sejam alcançados. Avaliar esses resultados também fazem parte da 

pós-produção. 

Na pós-produção é onde a criação e a produtora vão dizer o que é preciso 

fazer para que tudo saia da forma que o cliente desejou. “A grande preocupação é 

que as características da linguagem cinematográfica e videográfica transmitam o 

conceito pretendido pela criação e aprovado pelo cliente.” (BERTOMEU, 2011, 

p.20). Dessa forma na pós-produção também são produzidas e aplicados efeitos 

especiais e animações. Os efeitos especiais podem ser de qualquer natureza, assim 

como as animações, porém normalmente elas tem uma característica mais lúdica, e 

por isso o assunto Serpa abordado em outro capítulo. 

Os filmes publicitários, como abordado no capítulo 1 do trabalho, utulizam de 

estratégias persuasivas para chegar até o consumidor da melhor forma. A estratégia 

utilizada, pode ser a estratégia da imaginação, onde se encaixam as animações. 

Sobre o imaginário pode ser dito como algo que simboliza emoções boas e ruins de 

forma intensa por se tratar de um desejo que existe a muito tempo. O autor Gozaga 

Motta busca este conceito em  Durand:  
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“re-presentação incontornável, a faculdade de simbolização de onde todos os 
medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram continuamente desde 
cerca de um milhão e meio de anos que o homo erectus ficou em pé na face da terra” 
(DURAND, 1999, p. 117, apud MOTTA, 2002, p. 1046)  

 

Eliade (1995)7, classifica o imaginário como algo que é manifestado quando 

algo é revelado. (MOTTA, 2002). Esse sagrado é demonstrado no consumidor como 

algo que está guardado, um desejo não saciado e que deve satisfeito (SANT’ANNA, 

2009) Tendo em vista estes conceitos, é perceptível que na televisão, estes 

elementos que compõem o imaginário podem ser muito mais do que um elemento 

previsto para a produção audiovisual, mas sim exposto, para que no contexto 

emocional da televisão, ele represente algo que pode ser saciado. 

Ao estudar as formas que a publicidade por tomar para alcançar os seus 

objetivos, tem-se a publicidade persuasiva que por sua vez pode utilizar de outros 

recursos para ser efetiva, um deles é o recurso da animação. 

 

2.3 Animações 

 

A animação, assim como todos os outros elementos que se vê nessa 

pesquisa, também tem seu objetivo de comunicação e persuasão. Entretanto a 

forma com que a animação é vista, é de um caráter abstrato e que o público não tem 

dificuldade em aceitar. Musburger (2008) afirma que a forma com que a animação 

dá vida a desenhos, objetos e tudo mais que possa ser inanimado, não causa 

estranhamento no público, mas sim o contrário. Uma das características da 

animação segundo Musberger (2008) é o fato de não precisar de um roteiro que faça 

sentido ou tenha cunho dramático, pois “o público aceita melhor o padrão abstrato 

na animação do que em um filme normal” (MUSBERGER, 2008, p.157). 

A linguagem verbal quando há uma animação é praticamente nula, pois 

“exige que você se concentre mais no visual, e menos no diálogo.(...) Uma das 

vantagens da animação é transcender as barreiras lingüísticas quando produzida de 

forma adequada.” (MUSBERGER, 2008, p.158), o autor ainda afirma que se a 

                                                           
 

6 DURAND, Gilbert. O imaginário. São Paulo: Difel, 1999, p. 117 apud MOTTA, 2002b, p. 104. 
7ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1999 apud MOTTA, 2002b. 
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animação foi bem feita e tiver uma linguagem visual de qualidade não há 

necessidade de diálogos ou narração de qualquer natureza. 

Assim como toda a peça publicitária, a animação em sim, busca sempre 

manter o foco no telespectador na tela, e para que isso aconteça, Cámara (2005) 

afirma que os enquadramentos devem ser dinâmicos e as mudanças de ângulo 

devem ser constante, para chamar a atenção do público para a tela. Também 

lembra que como o tempo de aparição de uma animação ou desenho é curto, por 

sua dinamicidade, assim como a publicidade, deve ser rapidamente visível e 

memorável, caso contrário perderá o sentido. 

O trabalho do animador segundo Cámara(2005) deve ser baseado 

principalmente na sequência dos planos “com a idéia de conferir fluidez visual e um 

ritmo à acção que mantenham o interesse do público” (CÁMARA, 2005, p.110). O 

autor ainda afirma que na sequência se encontra a mensagem que deve ser 

transmitida ao telespectador, dessa forma ele classifica que uma animação também 

depende de planos, ângulos e ouros artifícios para poder ter a atenção do publico, 

assim como um filme publicitário. Assim a animação é dinâmica e como a 

publicidade, dispõe de apenas alguns segundos para que o público compreenda o 

conjunto da cena. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Para identificar como a estratégia de persuasão é utilizada, foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica em nível exploratório de caráter qualitativo. Para isso, é 

utilizada a pesquisa exploratória, que segundo Michel (2009), ao intuito de elencar 

informações relevantes em uma busca bibliográfica que sirvam de auxílio para 

designar objetivos para analisar o universo do objeto de estudo. Na pesquisa 

qualitativa o pesquisador interpreta dados e compreende o objeto de estudo, e como 

cita Michel (2009, p.37): 

 
A verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na 
forma da experimentação empírica, a partir da análise feita de forma 
detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 
lógica das ideias, pois os fatos em ciências sociais são significados sociais, e 
sua interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e 
descontextualizadas da realidade. 

 

3.1 Seleção do Corpus 

 

 Muitos comerciais contemporâneos têm lançado mão de elementos 

imaginários para atingir o público de maneira cativante e que o destaque perante a 

concorrência. A partir de uma observação geral da prática publicitária em relação 

aos comerciais automobilísticos, percebe-se a utilização desta estratégia nas 

produções de filmes publicitários deste nicho. 

 Desta observação duas produções audiovisuais chamaram a atenção da 

pesquisadora por possuírem recursos criativos em comum e temática imaginárias. 

Em relação a este ultimo ponto notou-se que equipe de criação buscou em figuras 

que remetem à infância como personagens de desenhos animados e situações da 

ordem da fantasia. 

Com base nesse contexto foram selecionados estes dois filmes publicitários.  

O primeiro tem como produto o novo modelo Peugeot 208, ano 2013 tem duração 30 

segundos e foi feito remetendo à “Corrida Maluca” desenho animado dos anos 60 e 

70, criado pela Hanna Barbera. O segundo comercial escolhido tem como foco o 

lançamento do carro ASX da Mitsubishi, ano 2013 com duração de 60 segundos, 

que traz uma história inusitada: um polvo “gruda” na cabeça de um menino e 

aparentemente o acompanha por toda sua vida e desenvolvimento.  
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Nos próximos itens é descrito com mais detalhes as características de um 

filme publicitário. 

 

Figura 1: Corrida Maluca 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 

 

Figura 2: O Polvo 

 

Fonte: extraída do comercial “O polvo”, disponível no Youtube.com 

 

3.1.1 Peugeot 208 – 2013 - Corrida Maluca 

 

O lançamento do carro Peugeot 208 no ano de 2013 teve como forma de 

divulgação o filme publicitário “Corrida Maluca”. A Peugeot é uma montadora de 

automóveis francesa, em operação no ramo de veículos automotores desde 1889.  

Na época do lançamento do filme publicitário estudado, o slogan da marca é 

“Motion & Emotion” – em tradução livre para o português como movimento e 



25 
 

 
 

emoção. O filme “Corrida Maluca” tem como personagem central um homem médio, 

de 30 a 35 anos, moreno e de boa aparência, dirigindo o Peugeot 208. Ele está 

parado no semáforo na cidade – cenário com prédios e árvores, sem nenhum carro 

ou movimento a sua volta, em um momento aparentemente cotidiano. 

O cenário estável é quebrado com o surgimento de personagens do desenho 

animado, Corrida Maluca, que são construídos na imagem a partir de atores e 

efeitos especiais, que interagem com o produto e com seu motorista. É aqui que o 

produto aparece ao telespectador. 

O desenho “Corrida Maluca” foi criado na década de 60 e 70, e foi rodado até 

os anos 90 no Brasil, o que mostra que ele fez parte da infância de muitas crianças e 

gerações. Assim, pensando genericamente o público consumidor de automóveis 

como indivíduos a partir dos 18 anos, podemos concluir que grande parte dele  

assistiu o desenho quando criança. Portanto, os personagens que faziam parte do 

desenho, como Dick Vigarista, Muttley e Penélope Charmosa, são referências 

culturais das gerações que consomem o produto em questão.  . 

 

Figura 3: Demonstrativo de semelhanças entre desenho animado “Corrida 

Maluca” e filme publicitário “Corrida Maluca” 

 

Fonte: extraídas de pesquisas em Imagens no Google.com, e extraídas do 

comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 
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O desenvolvimento do filme publicitário se dá a partir da participação do 

personagem central, motorista do produto, como um participante da corrida maluca. 

Isso se dá por que, no decorrer do comercial, ele interage com os outros 

personagens, tendo de escapar dos incidentes que estes provocam na tentativa de 

chegar em primeiro lugar. Assim, roteiro se desenrrola e nela, os recursos 

tecnológicos  do Peugeot 208 servem para ajudar o motorista a ter sucesso na 

corrida. Estes recursos entram em evidência quando um texto verbal e escrito na 

tela: “Teto panorâmico” (Figura 4) e “Central multimídia Touchsceen” (Figura 5).  

No final, há informações adicionais: “Versões a partir de R$39.900 à 

vista”.(Figura 6). Entretanto isso acontece em um momento de clímax do filme 

publicitário, o que desvia a atenção do preço para o que está acontecendo em tela. 

Como já foi visto, a linguagem audiovisual, remete à dois principais pontos, o áudio e 

o vídeo,  e sua interação. Como nesse momento do filme não há locução, o 

telespectador não acompanha o que diz na tela, dificultando um pouco a clareza 

dessas informações. 

 

Figura 4: Teto Panorâmico 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 
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Figura 5: Central Multimídia Touchscreen 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 

 

 

Figura 6: Preço 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 

 

 

Enquanto o carro e o motorista interagem com os corredores da corrida 

maluca, o comercial segue dinâmico e com bastante cortes de câmera, movimentos 

e planos com ângulos diversos como o Plongeé (Figura 4), Over shoulder (Figura 5) 

e Plano Geral (Figura 6). No final do comercial, o motorista do carro encontra com a 

Penélope Charmosa, com seu carro quebrado, e assim ele da uma carona pra ela. O 
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fato de no ápice do filme ele encontrar a Penélope e dar carona pra ela causa um 

desejo do consumidor masculino de 30 anos, de sair com uma mulher charmosa, 

loira, bonita e indefesa, como a Penélope é mostrada no final do filme. Por outro 

lado, há um senso comum de que mulheres se identificariam com a personagem 

feminina por terem a identificação com referência da personagem Penélope, ou o 

desejo de sair com o motorista do Peugeot e serem tratadas com atenção pela qual 

ele a trata. Aí se destaca a emoção e a identificação que a linguagem audiovisual 

proporciona por transmitir como poderia ser a realidade, usada na televisão como 

forma de atingir o público alvo.  

 O filme recebeu três versões duas para a televisão de 30 e 60 segundos e outra 

para a internet de 90 segundos. A mensagem transmitida é a mesma, porém o filme 

de 30 segundos é mais resumido e bem mais rápido e dinâmico do que os outros. 

O slogan da campanha é: “dentro dele, é outro mundo”. A partir de todos os 

elementos que são agregados ao longo do comercial, falar em outro mundo na sua 

conclusão é falar que o mundo dentro do Peougeot 208 é um mundo de imaginação 

e fantasia. Também parece querer aproximar este mundo imaginário com a 

realidade que pode ser apreendida no dia a dia, pois os elementos fantasiosos 

surgem numa situação cotidiana. 

 

3.1.2. Polvo 

 

O filme publicitário “O Polvo” é também uma campanha de lançamento de um 

carro, porém neste caso é a camionete ASX da Mitsubishi, uma montadora de carros 

japonesa, que desde 1881 tem negócios em funcionamento. 

O conceito da propaganda gira em torno da vida de um homem que quando 

criança foi a um restaurante onde um polvo “grudou” em sua cabeça e lá 

permaneceu por toda a sua vida. O filme mostra as fases da vida desse homem e 

como o polvo fez parte e interferiu nelas, construindo a idéia que o polvo era um 

sujeito importante da vida do personagem.   

Na fase adulta o polvo desgruda de sua cabeça apenas para grudar na 

camionete ASX da Mitsubishi. A única locução do vídeo aparece locução apenas no 

final quando é dito o Slogan da campanha: “Quem mais entende de aderência se 

apaixona”, então apresentando o produto, no caso a camionete.  
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Figura 7: O Polvo – 2 

 

Fonte: extraída do comercial “O polvo”, disponível no Youtube.com 

 

Através de uma breve reflexão, nota-se que o polvo e o menino tinham uma 

relação de intimidade, de cumplicidade, pois conviviam diariamente e interagiam no 

cotidiano. Porém, com a camionete, esta relação é quebrada, e o polvo, de certa 

forma, deixa o menino, já crescido, e se adere à camionete. Através do slogan, a 

história se completa, pois o atributo da “aderência”, tido como diferencial da 

camionete, é razão da “paixão” do polvo pelo produto, fazendo com que ele deixe 

seu companheiro de vida.  
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Figura 8: O Polvo adere à camionete 

 

Fonte: extraída do comercial “O polvo”, disponível no Youtube.com 

 

 No próximo item, descrevemos os elementos encontrados como semelhança 

nos dois filmes publicitários.  

 

3.2. Elementos em comum percebidos nos dois filmes publicitários 

 

 Os filmes publicitários que fazem parte do corpus da presente pesquisa 

apresentam elementos e características em comum. Primeiramente, pode se 

destacar a natureza do comercial. Ambos têm como produto, automóveis, que 

geralmente se define como um produto voltado para adultos, considerando que as 

pessoas que utilizam esse produto possui mais de 18 anos e possui um poder 

aquisitivo mais relevante por esse produto ser de alto valor .  

 Em questões de elementos audiovisuais, ambos possuem cortes significativos 

para o desenvolvimento do roteiro. No primeiro comercial, os cortes, movimentos e 

ângulos de câmeras, dinâmicos e rápidos dão a impressão de agilidade e velocidade 

que circunda o universo da corrida maluca. Em relação ao segundo comercial, é 

importante que os cortes e movimentos de câmera mostrem ações que transmitam a 

relação do polvo com o personagem masculino que protagoniza o comercial, pois a 

interação dos dois é fundamental para o desfecho da história em que o polvo 

“escolhe” se aderir ao carro e não mais à cabeça do homem. 
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 Também como elemento importante para o filme publicitário está o áudio, que 

em ambos os comerciais se foca na trilha sonora. A locução em ambos os casos se 

dá apenas no final do comercial, quando é apresentado oficialmente o produto e o 

slogan de ambas as campanhas.  

 Assim como o áudio tem sua importância no comercial, a parte visual também 

possui suas características em comum e principal para a presente pesquisa. O 

elemento visual de maior relevância em ambos os filmes são as animações e 

representações de desenhos. No primeiro comercial, os personagens do desenho 

corrida maluca, ganham vida, de forma que interage com o cotidiano que circunda o 

roteiro do comercial e no comercial seguinte uma animação gráfica representa um 

polvo que adere à cabeça de uma pessoa e também se mostra relevante no seu 

cotidiano.  

Um atributo importante para a descrição das equivalências dos dois 

comerciais são as cores utilizadas , pois as animações, expostas anteriormente, se 

destacam com cores vivas e contrastantes com o dia a dia. Dessa forma, no 

momento da apresentação do produto, os dois anunciantes optam por utilizar uma 

cor neutra nos carros, no primeiro comercial branco e no segundo prata. Isso porque 

um juntamente com as cores e os formatos diferenciados das animações, como 

elementos que se diferem do cotidiano, criam um contraste, de forma 

Os filmes publicitários que fazem parte do corpus da presente pesquisa apresentam 

elementos e características em comum. Primeiramente, pode se destacar a natureza 

do comercial. Ambos têm como produto, automóveis, que geralmente se define 

como um produto voltado para adultos, considerando que as pessoas que utilizam 

esse produto possui mais de 18 anos e possui um poder aquisitivo mais relevante 

por esse produto ser de alto valor .  

 Em questões de elementos audiovisuais, ambos possuem cortes significativos 

para o desenvolvimento do roteiro. No primeiro comercial, os cortes, movimentos e 

ângulos de câmeras, dinâmicos e rápidos dão a impressão de agilidade e velocidade 

que circunda o universo da corrida maluca. Em relação ao segundo comercial, é 

importante que os cortes e movimentos de câmera mostrem ações que transmitam a 

relação do polvo com o personagem masculino que protagoniza o comercial, pois a 

interação dos dois é fundamental para o desfecho da história em que o polvo 

“escolhe” se aderir ao carro e não mais à cabeça do homem. 
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 Também como elemento importante para o filme publicitário está o áudio, que 

em ambos os comerciais se foca na trilha sonora. A locução em ambos os casos se 

dá apenas no final do comercial, quando é apresentado oficialmente o produto e o 

slogan de ambas as campanhas.  

 Assim como o áudio tem sua importância no comercial, a parte visual também 

possui suas características em comum e principal para a presente pesquisa. O 

elemento visual de maior relevância em ambos os filmes são as animações e 

representações de desenhos. No primeiro comercial, os personagens do desenho 

corrida maluca, ganham vida, de forma que interage com o cotidiano que circunda o 

roteiro do comercial e no comercial seguinte uma animação gráfica representa um 

polvo que adere à cabeça de uma pessoa e também se mostra relevante no seu 

cotidiano.  

Figura 9: Elementos do desenho em “Corrida Maluca” 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 
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Figura 10: Elementos do desenho em “O polvo” 

 

Fonte: extraída do comercial “O Polvo”, disponível no Youtube.com 

 

Um atributo importante para a descrição das equivalências dos dois 

comerciais são as cores utilizadas, pois as animações, expostas anteriormente, se 

destacam com cores vivas e contrastantes com o dia a dia. Dessa forma, no 

momento da apresentação do produto, os dois anunciantes optam por utilizar uma 

cor neutra nos carros, no primeiro comercial branco e no segundo prata. Isso 

porque, as animações nos dois filmes tem cores vivas e vibrantes para que, além de 

serem do ambiente cotidiano, elas se diferenciam também por essas cores.  
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Figura 11: Modelo do carro Peugeout 208 utilizado no comercial 

 

Fonte: extraída do comercial “Corrida Maluca”, disponível no Youtube.com 

 

Figura 12: Modelo da camionete ASX da Mitsubishi utilizada no comercial 

 

Fonte: extraída do comercial “O Polvo”, disponível no Youtube.com 
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Neste item, portanto, é alcançado o objetivo de identificar os elementos que 

se assemelham nos dois comerciais em questão: a linguagem audiovisual, o produto 

e por sua vez a forma que a mensagem é transmitida, e a utilização de animações. 

 

3.3 Compreensão da estratégia de persuasão nos dois filmes publicitários. 

 

 Retomando os conceitos apresentados no primeiro capítulo sobre a função da 

publicidade e como ela se desenvolveu ao longo dos anos, podemos identificar o 

quanto o seu caráter persuasivo agregou importância atualmente. Assim como já foi 

visto, Sant’anna (2009) afirma que essa estratégia de persuasão serve para saciar 

um desejo do consumidor, um desejo latente e que se desperta com a necessidade 

de consumo, e cabe à publicidade saber como identificar esse desejo.  

 Os meios de comunicação têm características próprias, e são utilizados de 

acordo com a mensagem a ser passada. A televisão, por exemplo, possui um 

grande poder de alcance no Brasil, atingindo grande parte do público consumidor e 

fazendo parte do cotidiano da população. Porém sua peculiaridade mais relevante 

para a presente pesquisa é o fato de possuir a característica de proporcionar 

emoção a quem a assiste, e fazer com que este indivíduo se identifique com o 

conteúdo mostrado. Isso se dá pelo caráter audiovisual, pois ele facilita que a 

mensagem seja adaptada para a realidade do espectador criando uma identificação 

entre o real e o que é transmitido na televisão, como o filme publicitário.  

 Assim, a publicidade busca utilizar estratégias que permitam transmitir a 

mensagem da maneira mais apropriada e eficiente ao consumidor, buscando atingi-

los e cativá-los. Nas publicidades selecionadas, são identificados elementos que se 

assemelham por se tratar de dois filmes que utilizam a mesma estratégia de 

persuasão: a utilização de animações.  

 Bertomeu (2011),ressalta todo o processo de criação de uma peça publicitária 

audiovisual. Fala sobre a importância de um planejamento e como compreender a 

real forma que o cliente quer ser visto, para então começar a produção. A produção 

se dá em várias etapas, mas elas precisam se complementar e ter um objetivo 

traçado com uma estratégia bem definida. Antigamente estratégias de persuasão 

eram raras, hoje elas são fundamentais para diferenciar um produto no mercado. 
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Assim os filmes estão cada vez mais criativos e utilizando de formas de 

convencimento que apelam para o lado emotivo do consumidor, e muito pouco 

explora o lado racional do consumo. Tendo isso em consideração, dentre as 

estratégias persuasivas que abordam o lado emotivo, está a animação, que desperta 

um lado fantasioso e imaginário do consumidor, relembra a infância e utiliza o lúdico 

como forma de tornar a comunicação mais eficiente e, como percebe-se neste 

trabalho, persuasiva. 

As animações, segundo Musberger (2008), se bem elaboradas e 

estrategicamente posicionadas para a transmissão de uma mensagem, não 

necessitam da utilização de textos, e é isso que as publicidades selecionadas 

trazem em seu conteúdo. Ambos os filmes publicitários observados nessa pesquisa, 

tem a animação como elemento principal em sua composição, e por isso não 

enaltece nenhum outro elemento audiovisual. Estes filmes publicitários, na verdade, 

trabalham centrando-se na própria animação, deixando ao texto verbal escrito ou às 

locuções, uma forma de complementação à estratégia escolhida e de trazer as 

informações necessárias ao consumo do produto. A trilha, a locução, os cortes de 

câmera, tem importância equivalente por se adaptarem à estratégia escolhida com 

função de complementação.  

 A televisão, por sua vez, tem importância na transmissão das mensagens dos 

filmes em questão por abordar, como já foi dito, a emoção e a identificação. Esse 

ponto juntamente com a estratégia persuasiva, se conecta diretamente com o desejo 

de consumo abordado anteriormente. Desperta-se a emoção, e de quando ela é 

“ativada”, se consegue despertar a atenção do espectador para a estratégia. A partir 

deste laço de sensações, aproxima-se consumidor e produto e atinge-se os 

objetivos do comercial: concluir a relação de consumo, o principal objetivo da 

publicidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As práticas de contar e transmitir conteúdo podem ser consideradas umas das 

práticas mais antigas e universais do homem. Desde a pré história temos registros 

de formas que o homem encontrou de se fazer entender, e também, de persuadir. 

Na contemporaneidade, estas formas evoluíram de pinturas rupestres para uma 

linguagem audiovisual, complexa, inclusive que muitas vezes permite a interação 

entre os sujeitos em tempo real. A televisão é uma das formas de comunicar, mais 

presentes na vida cotidiana. Como toda comunicação não é ingênua, pela televisão 

também se constrói estratégias de persuasão. 

Através deste estudo, foi possível perceber como a estratégia de persuasão 

conectada com a televisão é relevante para atingir o emocional do consumidor e 

poder se adaptar ao mercado atual. Mesmo com o desenvolvimento da propaganda 

e a criação de novas mídias, o caráter audiovisual da televisão continua sendo muito 

efetivo em campanhas publicitárias, por não perder a características de desenvolver 

nas pessoas o desejo de consumo. Também pôde se compreender a importância 

dos elementos audiovisuais para um filme publicitário e como eles podem expressar 

uma mensagem mesmo sem usar uma linguagem verbal direta, pois foi exposto e 

esclarecido por autores que uma imagem quando bem explorada pode ser bastante 

efetiva. 

 Assim, percebeu-se que imagens podem ser mais efetivas do que mensagens 

verbais, e muito disso se deve ao planejamento que se tem antes de se produzir um 

filme publicitário, para identificar o público alvo e o mercado da forma mais 

adequada. Também é importante destacar que o mercado publicitário esta 

mudando, muitas publicidades que antes eram para agregar valor hoje são 

publicidades que buscam mostrar um lado leve e criativo.  

 Por exemplo, as publicidades de carros, antigamente eram feitas para 

incentivar as pessoas a comprarem carros e eram direcionadas para o consumo 

direto, como foi visto, com um caráter de publicidade, porém mais informativo. Hoje 

em dia, essas publicidades têm um conceito mais institucional e trazem mensagens 

com um cunho mais lúdico, que cause bem estar nos consumidores. Isso se dá 

porque existem modelos, marcas, cores, opções variadas de carros no mercado, e 

essa concorrência faz com que as publicidades sejam produzidas para obterem um 
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diferencial e um lugar na mente do consumidor. Esse diferencial pode estar na 

campanha ou na peça publicitária, onde um polvo gruda na cabeça de uma pessoa, 

ou se está no sinal e a corrida maluca do lado.  

 Também foi visto nesse trabalho que um estudo necessita de tempo e de 

presteza para que ela aconteça da melhor maneira possível. Assim como um 

planejamento para a realização de um filme publicitário. Cada elemento presente em 

uma campanha para televisão foi pensada em cada detalhe e com essa pesquisa 

pude avaliar como essas publicidades são feitas, e qual todo o processo de criação 

por trás delas. 

 A importância da compreensão de um comercial que já foi veiculado é de 

relevante para que sirva de exemplo para futuras campanhas. Os dois comerciais 

em questão foram escolhidos pela ludicidade e principalmente animações que 

apresentavam. 

Durante o trabalho foi selecionado um corpus de dois filmes publicitários de 

acordo com elementos que tem em comum. Dessas semelhanças, surgiu uma breve 

descrição das mesmas e de que forma elas juntas formam uma estratégia de 

persuasão através da utilização de animações em sua composição, além de avaliar 

as peças como filmes, tendo em vista que foram transmitidos na televisão. 

A televisão é hoje um dos maiores repositórios de figuras e histórias, o que 

também acontece por meio da publicidade. Os comerciais escolhidos constroem 

mensagens que cativam o espectador. Se a persuasão se define por esta habilidade 

de atrair e atingir o outro, na televisão, este processo lança mão de recursos do 

imaginário, do lúdico, do humorístico, e do sensacional, que movimenta sentimentos 

de nostalgia, felicidade, suspense, entre outros.  

Com este trabalho, as multipossibilidades para a publicidade na televisão resta 

legitimada. Avaliando a televisão como mídia relevante para a utilização de 

estratégias de persuasão, não resta dúvidas da sua capacidade de trazer novos 

elementos, construir e reconstruir sujeitos, motivar sentimentos e movimentar o 

imaginário trazendo elementos que interagem com o real.Tais elementos auxiliam 

para criar um laço afetivo entre consumidor e produto, ou consumidor e possibilidade 

de produto, realimentando a cadeia de consumo também através de um laço 

emotivo entre os elementos que integram esta cadeia.  
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