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RESUMO  

 

Este estudo se propõe a descobrir a percepção do público jovem acerca do filme publicitário 

“A História de Sofia”, veiculado pela Rede de Farmácias Panvel, no ano de 2012. Para atingir 

os objetivos estipulados no trabalho, é aplicada uma entrevista com a técnica de Grupo Focal, 

para uma amostra de sete pessoas, com idades entre 20 e 24 anos. O filme publicitário da 

Panvel apresenta características afetivas e uma narrativa que busca envolver e emocionar os 

espectadores, um modelo de propaganda ainda em desenvolvimento e que sugere uma 

alternativa para as marcas aproximarem-se de seus consumidores. Sendo assim, o trabalho 

apresenta uma compreensão sobre audiovisual como meio de divulgação publicitária, a 

linguagem afetiva e seu poder de persuasão, finalizando o estudo como uma pesquisa que 

expõe o filme aos jovens e detém destes a percepção sobre as questões aqui citadas.  

Palavras-chave: A História de Sofia; filme publicitário; jovens; linguagem afetiva; 

percepção. 

 

 

ABSTRACT  

 

This study aims to discover the perceptions of young people about the advertising film "The 

Story of Sofia", aired on Network Pharmacies Panvel, in the year 2012. To achieve the 

objectives stipulated in the work, it is applied an interview with the focus group technique to a 

sample of seven people, aged between 20 and 24 years. The film's publicity and affective 

characteristics Panvel presents a narrative that seeks to engage and excite viewers a 

propaganda model still in development and suggests an alternative approach for brands to 

their consumers. Thus, the paper presents a visual understanding of advertising as a means of 

dissemination, the affective language and its power of persuasion, finalizing the study as a 

research exposing the film to young people and has the own perception on the issues 

mentioned here. 

Keywords: History of Sofia; advertising film; youth; affective language; perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

A publicidade busca, acima de tudo, persuadir um público sobre determinada ideia, 

produto ou serviço. Para que isso seja alcançado, da melhor forma possível, dispõe de 

diversos meios e veículos que servem como plataforma para levar a informação até as pessoas 

de interesse. A escolha desses meios e veículos varia conforme o público-alvo, os objetivos e 

os investimentos que o anunciante se propõe a fazer. Nesse sentido, entende-se que o 

audiovisual é um formato muito utilizado pelos anunciantes, pois nele há possibilidade de 

veiculação na mídia televisiva, que segundo Cappo (2006, p.64) é “indubitavelmente, o meio 

favorito da propaganda”. Ainda sobre a TV, Barreto complementa que: 

 

Hoje, a televisão é o veículo de comunicação que mais exerce influência sobre a 

sociedade, por meio de filmes, novelas, seriados, reality shows, telejornais, desenhos 

animados. Essa influência abrange aspectos psicológicos, morais, econômicos, 

políticos, criativos, culturais e até educacionais na vida de um indivíduo comum 

(BARRETO, 2010, p. 18).  

 

O audiovisual também conta com a possibilidade de ser veiculado na internet, meio 

eletrônico com grande alcance e que possui a capacidade de suportar vídeos em diferentes 

formatos, através de sites e redes sociais digitais. O formato audiovisual conta com uma 

dinâmica capaz de entreter o espectador, fato que se torna viável graças à união do áudio com 

as imagens em movimento, podendo a informação ser trabalhada de diferentes formas. Nesse 

formato, crescem as possibilidades de recursos para chamar a atenção do target
1
, podem-se 

citar elementos como animações gráficas, fotografias, imagens em movimento, 3D, locução, 

trilha, efeitos sonoros, entre outros aspectos que contribuem para que cada vídeo se torne 

único ou, pelo menos, com uma peculiaridade que o diferencie do restante dos produtos 

audiovisuais vistos todos os dias. 

Utilizando-se de alguns recursos proporcionados pelo audiovisual, a Rede de 

Farmácias Panvel veicula seus filmes publicitários tanto na TV quanto na internet. Em 

outubro de 2012, a marca lançou um comercial chamado: “A história de Sofia” (ANEXO A, 

p. 74). Trata-se de um filme inicialmente veiculado na internet, por meio da fanpage da 

Panvel no Facebook e, posteriormente, divulgado em TV aberta. 

                                                 
1
 Target é o público-alvo, a quem uma campanha ou um produto se destinam (BARRETO, 2010, p. 134). 
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Neste filme da Panvel, ocorre um processo em que o produto audiovisual passa da 

internet para a televisão, como forma de alcançar diferentes públicos. Anterior à veiculação, 

foi lançado um teaser
2
 através do Facebook da marca, no qual, ao ser atingido um 

determinado número de “curtidas” o novo comercial seria postado na página da rede social 

em primeira mão para os seus seguidores. Na internet, a história repercutiu imediatamente e 

passou a ser compartilhada por um imenso número de pessoas, na maioria jovens, 

consequência do público que acompanha a marca na rede social ter, em grande parte, idades 

entre 18 e 24 anos
3
. 

Após a repercussão na web, o filme foi veiculado na Rede Globo de Televisão, no 

intervalo da novela das 21 horas, a de maior audiência da programação brasileira. Nessa 

situação, ao anunciar no break de “Avenida Brasil”, novela a qual era transmitida na época, a 

Farmácia Panvel buscou atingir um segundo público-alvo, abrangendo diferentes idades e 

classes econômicas. 

No contexto de veiculação do filme publicitário “A história de Sofia”, percebe-se um 

processo caracterizado como convergência midiática, que segundo Duarte e Castro (2010, p. 

15) “consiste na convocação de diferentes plataformas para a produção, veiculação e/ou 

recepção de produtos midiáticos”. Ou seja, o audiovisual antes inserido somente na web, 

passa a ser veiculado também na televisão, por final, resultando em duas mídias distintas e 

com foco em diferentes públicos.  

Desafiando os formatos padrões de publicidade audiovisual, a Panvel apresentou um 

filme com quatro minutos e nove segundos, algo raro se tratando de veiculações em TV 

aberta, pois na maioria das vezes, os VT‟s para televisão possuem 15, 30 ou 60 segundos. Os 

profissionais da área, na grande maioria, acreditam ser necessário prender a atenção do 

público nos segundos iniciais e, em seguida, vender brevemente a ideia da campanha. Isso 

ocorre pelo consumidor ser intensamente bombardeado por mensagens comerciais no 

intervalo, tornando-se raros os anunciantes que realmente lhe chamam a atenção e tem sua 

informação absorvida, sem falar nos custos de veiculação das propagandas mais longas. 

No entanto, Cappo (2006) lembra que, Eicoff, fundador e chairman da empresa 

A.Eicoff e Company, gostava de fazer comerciais de dois minutos, afirmando que a 

mensagem mais longa era uma isca mais atraente ao espectador. Como afirma Riney, o 

comercial de 30 segundos é com muita frequência, quase ineficaz (CAPPO, 2006, p. 79). 

                                                 
2
Teaser é uma peça de apresentação de campanha em que a marca ou o produto não são identificados para gerar 

suspense e aumentar o impacto da campanha (BARRETO, 2010, p. 134). 
3
Informação disponível em: <https://www.facebook.com/panvelfarmacias/likes> acesso em 17 maio. 2013. 
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Refletindo sobre isso, entende-se que a Panvel vai de acordo a este pensamento ao propor um 

filme com duração prolongada. 

Muito se questiona sobre os formatos e a visibilidade das marcas nos filmes 

publicitários. Tratando-se de um produto tão longo e que traz o aspecto emocional na 

narrativa, a questão aqui recai sobre a percepção dos sujeitos receptores da publicidade, ou 

seja, a disponibilidade e a aceitação deles para assistirem ao comercial. 

Cabe destacar que a Panvel não foi pioneira nesse modelo de filme publicitário no 

Brasil, porém, a marca apropriou-se de um recurso ainda pouco utilizado nos intervalos 

comerciais, passando de um apanhado de vt‟s com “compre, ofertas, promoções imperdíveis e 

condições arrasadoras”, para uma história que agrega valores afetivos e morais os quais a 

marca vem trabalhando e tentando apresentar aos seus consumidores.  

Sabe-se que a publicidade busca convencer ao público vendendo uma ideia, para isso, 

são utilizadas diversas linguagens como forma de persuadir o seu receptor. No filme “A 

história de Sofia”, a Panvel apropria-se de valores sentimentais como afeto, amizade e amor, 

para serem utilizados como forma de persuasão. A afetividade e o aspecto emocional são 

características que ainda podem ser mais aprofundadas pela publicidade, pois se trata de uma 

maneira de aproximar-se dos sentimentos dos consumidores, tomando sua atenção e, 

buscando vender a ideia. 

Vale ressaltar que não é a primeira vez que a marca Panvel produz esse tipo de 

material. No ano de 2011, a mesma rede lançou o filme “Lilinho”, uma propaganda que relata 

a amizade entre uma criança e seu peixe de estimação, fazendo uso de uma linguagem afetiva 

e emocional. Desde o lançamento desse filme, a empresa buscou inserir histórias que 

emocionem seu público e que carreguem um valor afetivo ligado à marca.  

Como referência de marca que também trabalha com a linguagem afetiva, pode-se 

citar o Zaffari, uma rede de Supermercados do Rio Grande do Sul que, por meio do 

audiovisual, busca exaltar os sentimentos mais profundos em datas especiais como Dia das 

Mães, Dia dos Pais, Natal e Final de Ano. As mensagens transmitidas pelo Supermercado 

demonstram valores que a marca acredita que sejam fundamentais de se repassar para o 

público. De forma geral, estas publicidades já se tornaram tradição em algumas datas e, por 

essa razão, são esperadas com grande expectativa por seus consumidores fiéis. 

 A Panvel, anunciante do filme “A história de Sofia”, é uma rede de farmácias da 

região Sul do Brasil, a qual se distribui pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Em 2011, ela reformulou seu posicionamento, passando a concentrar suas atenções 

nos valores afetivos. O último filme da Panvel, “A história de Sofia”, foi baseado em fatos 
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reais e contado por José Pedro Goulart no livro “A voz que se dane”, através de uma crônica. 

A narrativa reflete momentos vividos pelo próprio autor, junto com a sua filha e a sua 

cachorrinha de estimação. 

 Nesse processo de transição do livro para o filme publicitário, ocorre um fenômeno 

que também pode ser entendido como hipermídia. Segundo Landow (1992), este é definido 

como uma extensão da noção de texto hipertextual, pois nele se inclui informação visual, 

sonora, animação, entre outras. A partir disso, percebe-se que é este processo que ocorre com 

o filme da Panvel: inicialmente tratava-se de uma crônica sem qualquer menção à farmácia e, 

posteriormente, é adaptada para apresentar a marca através do audiovisual, um formato que 

aprimora e desperta novos sentidos na história. 

O enredo do filme “A história de Sofia”, trata sobre uma cadelinha chamada Sofia, a 

qual foi adotada por uma família para fazer companhia à outra cachorrinha que já vivia na 

casa. Com o passar do tempo, o casal teve uma filha e Sofia acabou ficando um pouco de 

lado. Porém, tratava-se de uma amizade verdadeira, entre a cadelinha e seu dono, amizade a 

qual era capaz de romper os rumos do esquecimento. No final, o dono sente os olhares de 

saudade da cachorrinha Sofia, entendendo assim, tudo aquilo que essa amizade representava 

na sua vida. No vídeo, aparece a mensagem da farmácia com o seguinte texto: “Por uma 

amizade verdadeira sempre, por uma amizade felpuda sempre. Panvel, você sempre bem”. 

 O filme da Panvel busca emocionar os espectadores e, ao mesmo tempo, resgatar os 

laços de uma amizade verdadeira, sentimentos de carinho e amor. Durante todo comercial a 

trilha sonora, locução e imagens são usadas como forma de arrancar emoções do público, 

fazendo-o se colocar naquele mesmo lugar e, assim, lembrar-se de seus sentimentos com 

quem se ama.  

A partir disso, entende-se que a Rede de Farmácias Panvel apresentou ao seu target 

um audiovisual voltado ao apelo afetivo, uma vez que deseja estabelecer esse tipo de relação 

com seus consumidores. É a partir do contexto da mensagem afetiva que este trabalho se 

propõe a descobrir efeitos provocados pelo filme, levando em consideração a percepção dos 

espectadores.  

Partindo deste princípio, estabelecem-se alguns pontos principais a serem avaliados ao 

longo da investigação. Caracterizados como problemas de pesquisa, possuem a finalidade de 

nortear o estudo e obter respostas as seguintes questões: Como se dá a percepção do filme “A 

história de Sofia”? Em um mundo tão acelerado, as pessoas param para assistir a um 

comercial de 4 minutos? O formato de 4 minutos foi adequado para o comercial ser passado 

na TV e na internet? O filme consegue transmitir os valores que a marca se compromete, ou é 
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apenas mais uma história bonita? Ele leva as pessoas a consumirem na Panvel? Qual a 

importância dos elementos de imagem, locução, trilha sonora e efeitos sonoros nesse filme? E 

os elementos afetivos, possuem alguma contribuição? Por que a Panvel fez um filme que 

valoriza os sentimentos? O filme, em um contexto geral, apresenta um resultado eficaz? A 

história emocionou, impactou, surtiu efeitos? 

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa é compreender a percepção do público 

jovem (masculino e feminino), quando expostos ao filme publicitário “A história de Sofia” da 

rede de farmácias Panvel. Como objetivos específicos, procura-se: (1) estudar o audiovisual 

publicitário e os seus formatos de divulgação; (2) entender a emoção como estratégia de 

persuasão; (3) identificar as reações causadas pelo filme da Panvel, a partir da percepção do 

público entrevistado – jovens entre 20 e 24 anos. 

Esta pesquisa justifica-se, primeiramente, pela grande repercussão que o filme gerou 

na internet, mais especificamente, na rede social Facebook. Acredita-se que a publicidade 

afetiva ainda é pouco utilizada pelas marcas, por isso, a comprovação de sua real eficácia, do 

ponto de vista do espectador, pode mudar o contexto desse cenário. A publicidade, mesmo 

necessitando sempre de inovações, muitas vezes acaba optando pelo processo mais fácil e 

pela forma tradicional e “clichê” de emitir a mensagem ao consumidor, o que torna o 

intervalo comercial apenas informações, sem um conteúdo mais elaborado. As marcas e os 

profissionais de publicidade tem muito mais a oferecer para o mercado e cabe a ambos 

pensarem sobre o que é válido repassar ao público. 

Comunicar abrange algo muito maior do que anunciar ofertas e liquidações, entre 

outras coisas, trata-se também de divulgar um conteúdo que contribua de diferentes maneiras 

com o consumidor, talvez, mostrando atributos das empresas que o público em geral 

desconhece. É necessário que os valores prezados pelas marcas sejam de conhecimento 

público, pois as pessoas se preocupam, cada vez mais, com os aspectos sociais das grandes 

corporações. Tal comunicação não se resume somente a falar, mas também por em prática 

tudo o que foi dito. 

A pesquisa também possui importância particular, pois se trata de um assunto bastante 

chamativo e estimulador de debates sobre a real efetividade de um filme longo e com uso de 

elementos afetivos como persuasão. A finalidade é descobrir como esse tipo de publicidade é 

recebida pelos jovens, público entre 20 e 24 anos. No campo científico, o estudo pode 

colaborar valorizando e esclarecendo o que está por trás de propagandas desse gênero, 

fazendo com que os sujeitos entendam por que determinada marca utiliza a emoção em sua 

comunicação, além disso, também, esclarecer a necessidade dos valores prezados pela mesma 
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serem transmitidos aos consumidores. Pode-se colaborar ainda com a explicação do 

audiovisual como meio de divulgação publicitária, além do que realmente é a publicidade 

afetiva e quais são as suas formas de captar e prender a atenção do espectador.  

Os resultados do trabalho são uma tentativa de aprofundar os estudos sobre o uso da 

emoção na publicidade e o contexto do audiovisual publicitário, já que há uma carência de 

referências bibliográficas na área. Através da pesquisa, é demonstrada a efetividade ou não 

desse gênero de publicidade para um determinado público. Se o resultado for positivo, poderá 

fazer com que o mercado observe e passe a valorizar mais essa forma de persuasão. Se for 

negativo, mostrará um caminho sem eficácia comprovada ou que ainda pode ser destrinchado 

e melhorado. 

Sendo assim, apresenta-se este estudo para compreender como os sujeitos se portam 

em relação aos meios de informação e entretenimento, o que consomem de mídia, como 

assemelham a publicidade em suas vidas e, por final, como reagem quando expostos ao filme 

publicitário “A história de Sofia” das farmácias Panvel.  

Nesse sentido, o referencial teórico e metodológico é exposto para dar sustentação à 

investigação. No capítulo I – “Audiovisual: um meio de muitas possibilidades” – levantam-se 

diversas argumentações para compreender o contexto do audiovisual como meio de 

divulgação publicitária; no capítulo II – “Persuasão” – apresenta-se a emoção como 

estratégia de persuasão na publicidade e a forma como seduz o consumidor; no capítulo III – 

“Percurso metodológico” – mostra-se a maneira como a pesquisa foi concebida para alcançar 

os devidos resultados, sendo realizada através da técnica de Grupo Focal, com a participação 

de jovens entrevistados (20 a 24 anos); no capítulo IV – “Análise: a percepção do filme “A 

História de Sofia”– investiga-se, a partir das repostas dos entrevistados, os resultados obtidos 

na pesquisa de Grupo Focal; encerrando o trabalho pelas “Considerações finais”, expõe-se a 

reflexão sobre os resultados obtidos na pesquisa, trazendo as conclusões e argumentos que 

manifestam a percepção dos sujeitos sobre o filme publicitário “A história de Sofia”, 

respondendo aos problemas e objetivos mencionados no estudo.  
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1 AUDIOVISUAL: UM MEIO DE MUITAS POSSIBILIDADES 

 

No meio publicitário, o audiovisual é visto, tanto pelos profissionais do mercado 

quanto por autores que abordam esta temática, como o meio mais efetivo de se fazer 

propaganda. Claro que tal ponto de vista se estabelece em um contexto geral, já que a 

definição e escolha dos veículos, mídias e peças adequadas para determinada campanha, 

depende de variáveis do tipo: objetivos, público-alvo e o orçamento disponível pelo 

anunciante. Neste capítulo, pretende-se explicar a linguagem audiovisual utilizada dentro da 

publicidade, partindo das técnicas oriundas do cinema, trazidas por Rossini (2007); a 

influência da televisão como meio de divulgação, Barreto (2010); os diferentes gêneros e 

formatos de produzir e veicular uma propaganda, Castro (2007); e a convergência entre 

mídias, tratada por Jenkins (2008).  

 

 

1.1 PUBLICIDADE AUDIOVISUAL: DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA AO 

ADVERTAINMENT 

 

A publicidade audiovisual apropriou-se da linguagem cinematográfica, unindo 

imagem e som em um único lugar, com finalidades comerciais de divulgar e informar o 

público sobre produtos e serviços. Segundo Rossini (2007), o cinema foi o que concretizou o 

movimento às imagens, que até então eram estáticas. O que hoje se vê na televisão, surgiu 

através das técnicas utilizadas no cinema, e a publicidade audiovisual emerge neste contexto, 

apropriando-se desses recursos já estabelecidos pelo homem. Para Rossini (2007, p. 166): 

 

A referencialidade da imagem cinematográfica nos permitiu desvendar aspectos 

antes não percebidos no mundo à nossa volta, pois modificou consideravelmente 

nosso campo de visão ao ampliar, escrutinar, remontar, aquilo que vemos (e o que 

não vemos ou não percebemos). Com isso, foi-nos acostumado com algo hoje tão 

familiar: a imagem audiovisual. 

 

 As referências trazidas pelo cinema causaram modificações na forma dos sujeitos 

enxergarem o mundo, pois, até então, o ser humano não havia presenciado a imagem em 

movimento reproduzida nas telas. No primeiro momento, isso trouxe um estranhamento para 

o espectador, mas com o passar do tempo eles se tornaram, cada vez mais, audiovisuais. Logo 

a publicidade foi se apropriando e herdando as referências propostas pelo cinema, criando 
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assim, características próprias, mas sem deixar de lado os fundamentos da linguagem 

cinematográfica.  

 Para Ribaric (2013, p. 119), “desde a sua origem, a publicidade audiovisual em seus 

diferentes formatos, faz uso da linguagem cinematográfica”. O que antes eram apenas 

técnicas de filmagens e referências estéticas, agora já se transformam em roteiros mais 

elaborados, filmes com um visual dinâmico e atrativo, atores famosos, efeitos visuais e 

sonoros mais impactantes e que se assemelham muito com o que se vê nas telonas. 

Sintetizando melhor essas referências, percebe-se que: 

 

A linguagem cinematográfica é, pois, um fenômeno que se manifestou na 

manipulação de imagem em movimento, com a finalidade de estabelecer uma 

comunicação com espectador, através de uma narrativa. Na publicidade audiovisual, 

os profissionais de agências se valem de obras fílmicas (cinematográficas ou 

televisivas) no seu processo de criação, dialogando de forma direta ou indireta com 

elas, recorrendo a apelos verbais ou visuais concretizados em imagens, através da 

linguagem cinematográfica (RIBARIC, 2013, p. 120). 
 

 A partir da opinião do autor, nota-se que a publicidade usufrui daquilo que faz sucesso 

no cinema, não somente das obras em si, mas de todas as técnicas utilizadas nas filmagens 

que dão maior ambiência e vida para as obras, consequentemente, captando a atenção dos 

espectadores. Visto que o consumidor é bombardeado e, de certa forma, invadido pelas 

mensagens comerciais do intervalo, a saída para as grandes marcas é tratar dos filmes 

publicitários como grandes produções, com tempos de veiculação maiores, mais 

investimentos financeiros e que buscam, acima de tudo, passar a informação de maneira mais 

“suave”, de forma que o consumidor não se sinta irritado em permanecer assistindo aquela 

propaganda. 

 Tudo aquilo que o cinema proporcionou, assim como, as novas tecnologias digitais, é 

uma grande mina de ouro para o ramo publicitário. A TV começa a abrir mais espaço para 

filmes longos em sua grade comercial, a internet e às redes sociais digitais dão um novo 

caminho e multiplicam as possibilidades de criar e inovar. As fortunas que antes eram 

investidas apenas para se ter 30” na TV, rendem ainda mais com a veiculação na web, uma 

mídia que pode ser gratuita. Essa talvez seja uma explicação para o maior investimento em 

produções fílmicas publicitárias, pois, as possibilidades de ter a marca exposta em alguma 

plataforma diferente só aumentam, assim como, as visualizações por parte dos consumidores. 

 Os filmes publicitários buscam sempre novos recursos para se adaptar ao consumidor 

moderno e, atualmente, já podem ser vistos como forma de entretenimento que apresenta uma 

marca vinculada a obra. Segundo Ribaric (2013, p.120), “na publicidade contemporânea, esse 
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diálogo com o cinema está cada vez mais aprimorado no modelo de advertainment, na forma 

silenciosa do não-dito, a ponto de já não mais identificarmos o que é publicidade e o que é 

entretenimento”.  

 O termo advertainment não vem de hoje, ele surgiu em 1929, nos Estados Unidos, 

resultado da grande safra de espinafre do ano. Objetivando estimular o consumo do vegetal, 

foi usado o personagem do Marinheiro Popeye como forma de mostrar os benefícios do 

produto de uma maneira mais sútil e inovadora (RIBARIC, 2013, p. 118). 

 Embora a união da publicidade com o entretenimento seja antiga, ainda há quem 

resista ao seu modelo de anunciar. Não se sabe ao certo a efetividade deste tipo de 

propaganda, comparando à comunicação mais direta e informativa. O fato é que grandes 

produções audiovisuais chamam muito a atenção e são inúmeros os cases de sucesso mundo a 

fora.  

 Dentro do audiovisual crescem as possibilidades de abordar diferentes apelos, 

formatos e gêneros de se fazer propaganda. Uma peça pode estar na TV, sendo visualizada 

por milhões de pessoas e, ao mesmo tempo, na internet sendo sucesso de compartilhamentos e 

curtidas. Porém, tal abrangência favorável também pode ir contra aos objetivos da marca, uma 

vez que qualquer mensagem não aceita pelo consumidor passa a colocar todo trabalho em 

risco e, em poucos minutos, a repercussão gerada pela mídia eletrônica ou televisiva, pode 

acabar denegrindo a imagem construída pela empresa.  

 Ter uma grande mídia ao lado é um ponto favorável ao produto audiovisual, pois o 

conteúdo, quando possuinte de caráter publicitário, possibilita a veiculação em televisão, meio 

considerado de massa e com longo alcance e efetividade. Para Barreto (2010, p. 19) “nenhum 

outro veículo de comunicação tem o poder da televisão no que se refere ao alcance e 

influência sobre o cidadão”. Dependendo dos objetivos do anunciante, a publicidade em 

televisão é de extrema importância, pois ela está inserida em um meio com o poder de entreter 

o espectador. 

No audiovisual, o fator som e imagem têm que ser complementares, pois são 

elementos usados para persuadir e prender a atenção do público em torno da mensagem 

anunciada. Essa afirmação pode ser esclarecida da seguinte forma:  

 

A linguagem escrita (ou falada) e a visual, devem complementar-se para dar à ideia 

o máximo de força publicitária. Não há tempo para falhas ou riscos. Os 30 segundos 

na mídia valem ouro. Procure saber o preço, para comprovar. É essencial, portanto, 

que você reúna todos os artifícios de impacto, sedução, persuasão e venda e, 

buscando harmonia, misture-os para criar o filme publicitário (BARRETO, 2010, p. 

27). 
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O audiovisual também emprega a internet como um meio em ascensão para anúncios 

publicitários; entretanto, segundo Barreto (2010) o computador ainda tem um alcance 

geográfico limitado, podendo-se afirmar que a tevê e o cinema são os meios que têm a 

vantagem de misturar dois tipos de propaganda, a de ver e a de ouvir. Contrapondo a opinião 

do autor, sabe-se que a internet ainda não é um meio para todos, porém, conta com a mesma 

capacidade de ser uma plataforma para a fusão do áudio com imagem em movimento, 

podendo o sujeito ser tanto produtor quanto receptor.  

Quando se fala em custos e verba publicitária, o audiovisual normalmente está no topo 

do plano de mídia, ainda mais se tratando de veiculação em televisão, mas para Barreto é um 

investimento que vale a pena, pois é “um dos melhores caminhos para fazer parte do universo 

que seduz, impõe e conversa com o público” (BARRETO, 2010, p. 20). 

Se tratando filmes publicitários, logo é estabelecida a televisão como meio principal 

de divulgação, já que é vista como uma mídia consagrada e que atinge diferentes públicos. 

Em contrapartida, a produção feita exclusivamente para a internet ainda encontra algumas 

restrições por parte de anunciantes que preferem sua marca exposta em meios com um 

alcance já conhecido. A internet, normalmente, acaba sendo apenas um segundo meio de 

divulgação das propagandas, já que é uma mídia digital sem custos. Sobre a TV, Freitas 

(2007, p.15) acredita que 

 
o poder de informar é restrito. O poder de emocionar é ilimitado. Números, datas, 

preços, condições de pagamentos, endereços são difíceis de memorizar nos 

comerciais de televisão, mas conceitos fortes, propostas criativas, cenas que fazem 

rir ou chorar marcam e cativam.  

 

 

 Tal afirmação pode ser usada também para conceituar a veiculação na internet. 

Seguindo a linha de pensamento do autor, entende-se que modelos e formatos mais criativos 

dos filmes publicitários, são um atrativo maior ao consumidor. Já não surpreende mais as 

ofertas anunciadas pelos supermercados, nem as incríveis liquidações das lojas. O que a 

publicidade busca, auxiliada pelas infinitas alternativas dos anúncios audiovisuais, é um modo 

de inserir a marca e fortalecer sua imagem perante o público.  

“O objetivo primordial de uma campanha publicitária não está em vender o produto 

(quem vende é o vendedor), mas em construir marcas fortes. E marcas fortes exigem vínculos 

emocionais fortes. Aí, mais uma vez, o meio TV é insuperável” (FREITAS, 2007, p. 18). 

Visando comunicar marcas, produtos e serviços, o audiovisual é um meio rico, capaz de trazer 

muitas possibilidades para os anunciantes inovarem e abusarem da criatividade.  
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No mundo atual é mais fácil, rápido e divertido assistir um comercial que carrega o 

entretenimento e boas histórias consigo, fazendo com que o consumidor não perceba que há 

objetivos comerciais no meio. Uma produção fílmica publicitária se torna efetiva ao pregar os 

olhos do espectador na TV, ou ao despertar-lhe a vontade de assistir, no caso da internet. Pode 

proporcionar as mais variadas sensações, como sorrisos e lágrimas de emoção. O que resta 

saber é até que ponto esses elementos influenciam o consumidor final e qual a imagem de 

marca eles terão do anunciante.  

 

 

1.2 AUDIOVISUAL: GENÊROS E FORMATOS  

 

Segundo Castro (2007, p. 142) “o formato é o instrumento ideal da padronização e da 

normatização”, sendo ele o responsável por deixar o intervalo comercial padrão para todos os 

anunciantes, exceto em raras oportunidades. A autora ainda considera o formato como uma 

“plataforma” para levar o “inteligível ao audiovisível”. A partir disso, pode-se entender que o 

formato é uma ferramenta necessária para manter padrões a todos os anunciantes, tornando o 

intervalo comercial estético e igual para todos.  

 Como forma de diferenciar as divulgações publicitárias, a criatividade, cada vez mais, 

toma conta desse universo e dá novas caras ao intervalo comercial, pois “nada proíbe, que às 

vezes um formato possa efetivamente revelar-se mais inovador e original que um simples 

telefilme” (CASTRO, 2007, p. 145). A televisão propõe a capacidade de reproduzir um 

conteúdo audiovisual, esse só é possível pela existência do formato. Com base em Castro 

(2007, p. 187) “o discurso televisivo coloca em circulação formatos determinados e 

devidamente organizados, reiterando processos de significação e legitimando padrões por 

meio de repetição”. Essa afirmação vai ao encontro do que é mostrado no intervalo comercial 

televisivo, onde os filmes publicitários “são, em geral, muito curtos (de 15‟‟ a 1‟ 30‟‟)” 

(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ apud MENDES, 2010, p. 4). Sobre a velocidade na montagem 

dos produtos televisivos, entende-se que 

no que se refere à edição, os formatos televisivos, de modo geral, tendem, cada vez 

mais, para a velocidade: de cortes, de trocas de ângulos, de diversidade de planos, de 

movimento de câmera, de narrativa. Isso determina, segundo Sarlo (1997), uma 

tendência de os discursos televisivos basearem seu poder de atração no ritmo 

acelerado, impondo, em contrapartida, um encadeamento entre a atenção e a curta 

duração (CASTRO, 2007, p. 188). 
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Indo de encontro ao que diz Castro, (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ apud MENDES, 

2010, p. 3) complementam afirmando que “a forma global do filme curto se oferece à 

percepção e, consequentemente, à análise mais fácil”. Sendo assim, pode-se dizer que o filme 

mais curto é, na maioria das vezes, um formato mais simplificado de compreensão por parte 

do espectador, ao contrário das mensagens mais extensas que exigem uma maior concentração 

e análise geral do contexto da obra.  

Para Mendes (2010), o tempo é fundamental na construção da mensagem publicitária, 

sendo a linguagem curta e direta alguns dos aspectos característicos dos comerciais em 

televisão. Apesar de que isso “não signifique que o receptor da mensagem tenha clareza do 

intuito comercial deste tipo de construção” (MENDES, 2010, p. 8). A dinâmica e a velocidade 

dá troca de anunciantes no intervalo comercial estabelece uma peculiaridade da TV aberta, o 

que acaba forçando as marcas a serem objetivas e, em certas vezes, até abusando do tom de 

voz para ter a atenção do público.  

Para Comparato (2000) apud Mendes (2010, p. 9), um filme mais curto “não 

desenvolverá uma história; limitar-se-á a ser a exposição de uma situação, ou de um momento 

dramático, de um gimmick, etc”. Entende-se que é necessário levar em conta na criação de 

um audiovisual, o tempo disponível para o filme. Pois, em 30 segundos, o humor pode ser 

uma boa saída, já para trazer um clima emocional, de suspense ou contar um fato fictício, é 

necessário pensar em 60 segundos ou mais (IMORBERDORF apud MENDES, 2010. p. 9). 

Diante de tais relatos dos autores, é perceptível a necessidade de se pensar em fatores como 

objetivos, público-alvo e orçamento disponível para a campanha. Tais informações são 

imprescindíveis para a decisão do tempo que irá conter o comercial e a melhor forma de 

persuasão a ser utilizada. 

Sobre filmes mais longos, Mendes acredita que: 

 
O potencial dramático da narrativa, através de filmes mais longos, com 1 minuto ou 

1 minuto e meio, precisa ser também trazido à tona, já que são estratégias eficientes 

e extremamente persuasivas. A veiculação de comerciais em salas de cinema é 

pródiga em exemplos, assim como a veiculação de filmes publicitários na web, onde 

estes estão livres das amarras do tempo impostas pela grade comercial televisiva 

(MENDES, 2010, p. 12).  

  

 A rigidez com que a televisão controla a grade comercial ainda é um empecilho para 

abusar do tempo nos comercias e, quando o anunciante encontra essa possibilidade, 

normalmente o investimento de veiculação extrapola todo o orçamento da campanha. Ainda 

Mendes (2010), argumenta que filmes mais extensos provocam o espectador a se entregar ao 

tempo dramático, o que aproxima mais o público-alvo da obra e da mensagem final. A 
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internet, como meio eletrônico livre de tempo e gratuito, passa a ser uma alternativa para os 

anunciantes veicularem seus filmes publicitários e fugirem da mesmice dos 30 segundos.  

Aprofundando mais sobre os formatos televisivos, sabe-se que eles são compostos por 

gêneros e subgêneros e esses implicam em categorias distintas de anúncios, dependendo da 

mensagem comunicada. Sobre essa classificação Castro (2007, p. 134) relata: 

Quanto à finalidade do anúncio, podem-se reconhecer dois tipos: (1) aqueles que se 

propõem à divulgação de produtos/marcas/serviços com vistas ao consumo, visto 

que a finalidade é estimular a venda pontual daquilo que é ofertado; (2) aqueles que 

servem para difusão de ideias/conceitos, com vistas a mudanças de comportamento, 

o que assinala o caráter do anúncio social, normalmente funcionando para a 

construção da imagem positiva do anunciante ou da emissora e, consequentemente, 

para obter uma posição privilegiada junto aos consumidores. 

 

Ainda, segundo Castro (2007), os objetos anunciados podem ser classificados em 

produtos/marcas/serviços ou em ideias/valores/conceitos. Muito dessa divisão percebe-se nos 

filmes publicitários, alguns trazem o produto e divulgam seus serviços como prioridade, 

sendo facilmente perceptível por parte do receptor. No entanto, também há os filmes 

publicitários que buscam valorizar ideias, conceitos e valores que a marca acredita, apesar 

desses não deixarem de lado os interesses econômicos.  

O intervalo comercial é muito distinto, encontrando-se todos os tipos de anúncios. 

Quase sempre a prioridade do anunciante é mostrar o produto, tornando-lhe de conhecimento 

público e vendendo rapidamente a ideia, modelo que é o mais encontrado na televisão. Esse 

fenômeno acaba fazendo com que surjam novos formatos de filmes publicitários que buscam 

trazer inovação ao intervalo e, em raras oportunidades, esses filmes passam dos rotineiros 30 

segundos, podendo chegar a 4 minutos ou mais. 

 O efeito pretendido pelo anúncio publicitário em televisão, também pode ser 

classificado de outras maneiras, tendo “aquele que visa à aquisição (compra) do produto, 

marca ou serviço por parte do consumidor, ou (2) aquele que pretende a aceitação da ideia, 

valor ou conceito oferecido” (CASTRO, 2007, p. 136). Esses efeitos variam de acordo com o 

que se pretende comunicar e qual o objetivo final do anúncio. 

Sobre gêneros televisivos, pode-se dizer que eles são fundamentais para a escolha de 

qual caminho seguir na criação de uma propaganda. Segundo Castro (2007, p. 135) “o gênero 

promocional, na função de publicizar, promover, divulgar, resulta na hibridação de dois 

planos de realidade discursiva: o referencial e o ficcional, o que permite com que seu regime 

de crença oscile entre a verossimilhança e a veridiccção”. Em função disso, compreende-se 

que o gênero abrange uma função de extrema importância na publicidade, trazendo 
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referências e, ao mesmo tempo, apresentado uma obra ficcional que desperte a atenção do 

espectador e divulgue com eficiência o produto ou serviço anunciado.  

Ainda, para Castro (2007), os anúncios televisivos podem ser classificados da seguinte 

maneira como subgêneros: chamada, comercial (peça publicitária), espaço de 

responsabilidade social, patrocínio, projeto institucional, vinheta de emissora, merchandising 

comercial, merchandising social, merchandising autorreferencial e espaço político. Os 

anúncios mais comuns na televisão são os comerciais, e esses, na maioria das vezes, são 

produzidos por agências publicitárias e produtoras de vídeo, com o intuito de comunicar um 

produto ou serviço, através do audiovisual. Nessa perspectiva, ressalta-se que os formatos – 

materialização dos subgêneros –, além dos próprios gêneros e subgêneros, dão suporte e 

inúmeras possibilidades de se anunciar publicidade em televisão, sendo a criatividade o único 

limitador do que é possível em termos de criação e inovação nos filmes publicitários. 

 

 

1.3 CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA  

  

Segundo Jenkins (2008, p. 332) convergência é a “palavra que define mudanças 

tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em nossa 

cultura”. Convergência refere-se à habilidade de comunicar sem importar o lugar, espaço, 

tempo, assim como, formato e quantidade de informações. Esse processo permite encontrar 

conteúdos televisivos também na internet, pois trata-se do mesmo teor, porém em diferentes 

plataformas eletrônicas ou em diferentes mídias. Sobre o conceito de convergência, Jenkins 

trata da seguinte maneira:  

 

Por convergência refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte 

em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 

e sociais, dependendo de quem está falando e do que imaginam estar falando 

(JENKINS, 2008, p. 22).  

 

 A partir dessas afirmações do autor, pode-se constatar que a convergência não se 

refere a um fluxo singular de conteúdo com meios já pré-definidos, mas sim a qualquer forma 

de trânsito de informações de um meio para outro, podendo se exemplificar com um 

comercial que surge na web e, posteriormente, vai para televisão. Para Jenkins (2008), os 
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consumidores são importantes no processo da convergência, não apenas aceitando ela, mas 

também conduzindo todo o processo.  

 Como afirma Pellanda (2001) apud Pellanda (2003, p. 3) “a convergência de mídias se 

dá quando em um mesmo ambiente estão presentes elementos da linguagem de duas ou mais 

mídias interligados pelo conteúdo”. Esse processo se dá pela união de linguagens de 

diferentes mídias que se atrelam formando um novo conteúdo, esse possibilitando uma nova 

visão por parte dos usuários e espectadores. Tal relato pode ser exemplificado da seguinte 

forma: um filme publicitário possui a linguagem da mídia televisiva e eletrônica, com 

elementos que configuram e caracterizam esses dois meios, então ambos convergem e acabam 

por formar um único conteúdo, sendo possível veicula-lo em diferentes meios.  

 Jenkins (2008, p. 36) constata que as “novas tecnologias midiáticas permitiram que o 

mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de 

recepção”. O processo de modificação e desenvolvimento das tecnologias trouxe consigo a 

capacidade da reprodução de informação em diferentes mídias e, consequentemente, interferiu 

na forma de recepção, por parte do espectador. Pellanda constata que: 

 

As linguagens originais de uma determinada mídia convencional como o rádio, 

quando entra no ambiente como o da Internet em que já existem outras, há uma 

interação natural entre elas. Está interação de várias linguagens pode ser a origem de 

uma nova que seria uma das inovações comunicacionais e definiria melhor a Internet 

como mídia (PELLANDA, 2003, p. 3). 

 

Ademais, o que também resultou desse processo de novas tecnologias midiáticas, foi o 

poder do feedback, que até então era mais restrito. Segundo Jenkins (2008), o modo como se 

consome os meios é consequência da convergência. O papel de produtor de conteúdo cresceu 

com o desenvolvimento da internet, que, segundo Saad (2003, p. 25) é “uma tecnologia 

bidirecional que coloca o produtor e o receptor da informação no mesmo patamar; que 

possibilita diálogos interpessoais e intergrupais sem a intervenção do produtor da 

informação”.  

Em razão da internet ser uma mídia onde todos se encontram no mesmo lugar, ocorre a 

possibilidade dos receptores levarem suas opiniões sobre determinado produto, discutindo 

entre si, com ou sem interferência do produtor daquele conteúdo. Para Cappo (2006, p. 50), “a 

diferença entre o mundo da mídia atual é que a Internet espalha o boca-a-boca na maior 

amplitude possível”, sendo um meio com possibilidades e alcances que ainda estão sendo 

desbravados pelo homem. 
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Já sobre a participação da convergência no cotidiano, Jenkis (2008, p. 43) trata da 

seguinte maneira:  

 

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelos múltiplos suportes midiáticos. 

Nossas vidas, relacionamentos, memórias, fantasias e desejos, também fluem pelos 

canais da mídia. Às vezes colocamos nossos filhos na cama à noite e outras vezes 

nos comunicamos com eles por mensagens instantâneas, do outro lado do globo. 
 

   

A convergência se faz presente na vida atual o tempo todo, em diferentes 

“plataformas”, seja comunicando diretamente os sentimentos ou esses sendo repassados em 

forma de um abraço presencial, ou até mesmo, via um e-mail que fale sobre o afeto. Trata-se 

do mesmo sentimento, mas informado por outro “meio”. A convergência midiática resultou 

dos processos de evoluções tecnológicas e a publicidade teve que adaptar-se a ela. Nessas 

transformações, surgiram novos formatos de comunicação, mais especificamente, de materiais 

audiovisuais, que tiveram que se encaixar ao contexto iniciado pela convergência. Como 

relata Jenkins (2008, p. 310), a indústria midiática está usufruindo da convergência, pois ela é 

capaz de criar “múltiplas formas de vender conteúdos aos consumidores”, além de consolidar 

a fidelidade do mesmo. 

Inserindo o audiovisual publicitário no contexto da convergência, entende-se que as 

alternativas são muitas por se tratar de um formato característico pelo uso de diferentes 

linguagens. No filme publicitário, encontra-se a possibilidade de convergir o que está nos 

livros, com que está no rádio, no cinema, na internet e em demais mídias. A invenção e união 

de várias linguagens caracterizam o processo criativo e diferenciam um filme, podendo trazer 

um conceito inovador para o meio. Toda essa junção, aliada a veiculação nas mais diversas 

plataformas atuais, entende-se como convergência. 

O uso da convergência é um “mix” que cada vez está mais presente em no cotidiano 

dos sujeitos. Seja alavancado pelas tecnologias do mundo atual ou do que já é tradicional, o 

fato é que torna-se necessário a experimentação e união de novas possibilidades, para trazer 

um diferencial competitivo e que chame a atenção do tão badalado público-alvo. Tal processo 

só tem a contribuir e propor alternativas para que a publicidade se torne, ainda mais, atrativa.  
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2 PERSUASÃO 

 

 Pensar em publicidade é refletir estrategicamente em formas de levar pessoas a 

consumirem determinadas ideias, produtos ou serviços. Tais objetivos da divulgação 

publicitária estão diretamente ligados à persuasão, já que se trata da maneira em que a 

mensagem se porta perante o espectador, podendo seduzi-lo, instigá-lo e ter sua atenção 

direcionada ao que foi anunciado. A persuasão não está presente só na publicidade, pelo 

contrário, ela faz parte do cotidiano nas mais diferentes formas de diálogos, mais do que 

convencer, faz uso de informações apresentando argumentos e usufruindo de elementos 

afetivos, dramáticos, humorísticos, entre outros, como forma de tocar tanto na razão quanto na 

emoção do receptor.  

Neste capítulo, é analisada a importância da persuasão para a publicidade, trazendo 

seus conceitos, linguagens e, principalmente, as abordagens sobre publicidade afetiva e o uso 

da emoção por Carrascoza (1999), Figueiredo (2005) e Peruzzolo (2010).  

 

 

2.1 A LINGUAGEM PERSUASIVA 

 

 Para ter seus objetivos conquistados, toda propaganda precisa da completa atenção do 

espectador, independente do formato de veiculação. Chamar a atenção de um público já tão 

acostumado com a publicidade está cada vez mais difícil, uma vez que essas pessoas têm suas 

vidas cercadas pela comunicação em todos os meios. Sendo assim, a persuasão é entendida 

como a linguagem que a publicidade usufrui para captar a atenção do público. Para 

Carrascoza, há uma diferença entre convencer e persuadir. 

 

Um discurso que deseja convencer é dirigido à razão por meio de raciocínio lógico e 

provas objetivas, podendo atingir um „auditório‟ universal. O discurso que deseja 

persuadir tem um caráter mais ideológico, subjetivo e intemporal: busca atingir a 

vontade e o sentimento do interlocutor por meio de argumentos plausíveis ou 

verossímeis, visando obter a sua adesão, dirigindo-se assim mais para um „auditório‟ 

particular (CARRASCOZA, 1999, p.17). 

 

Conforme a afirmação do autor, o ato de convencer está diretamente ligado à razão, 

trazendo informações de caráter objetivo e tendo um público-alvo bastante amplo. 
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Diariamente, são vistos anúncios com um único objetivo: convencer o espectador a comprar 

determinado produto ou procurar o serviço anunciado. Campanhas que tem como foco 

principal o preço e ofertas podem ser entendidas como a publicidade que convence, pois, se o 

preço é baixo, esse simples fator já é um argumento plausível e tratado como diferencial no 

processo de comunicação com o target.  

Em contrapartida, a persuasão é mais complexa e subjetiva, seu uso está focado nos 

desejos do consumidor e atinge, principalmente, seus sentimentos. Ao contrário de convencer, 

a persuasão não é uma linha reta e objetiva, pois ela seduz das mais variadas formas, fazendo 

uso de argumentos para encantar e ter sua mensagem absorvida. Direcionada a um target 

específico, a persuasão é a arte da sedução, de fazer com que as pessoas gostem e tenham 

apreço por aquilo que foi comunicado. Para Carrascoza (1999, p.17) “convencer é, pois, um 

esforço direcionado à mente, à Psique; persuadir é domínio do emotivo, próprio de Vênus, 

deusa do amor, daí a sua proximidade com a arte da sedução”. 

 Outra diferença entre o ato de convencer e persuadir está nos objetivos da campanha: 

enquanto uma propaganda que convence busca o consumo imediato, a que persuade 

assemelha o consumo como uma mera consequência, muitas vezes com um tempo estimado 

maior. Dando sequência ao pensamento de Carrascoza (1999, p.18), o autor relata que 

“qualquer peça publicitária intenta alcançar um alto grau de persuasão, uma vez que 

idealmente deve desencadear uma ação, o ato de consumo, ainda que num futuro impreciso”.   

Para compreender melhor a distinção entre persuadir e convencer, Figueiredo (2005, p. 

53) traz o seguinte pensamento:  

 

A publicidade raramente convence alguém de algo. Ela persuade alguém a algo. 

Existe uma grande diferença entre persuadir e convencer. Para convencer, é 

necessário mudar uma opinião, vencer os conceitos existentes na mente do 

consumidor, o que, em geral, é difícil e, não raro, muito demorado; já persuadir tem 

mais a ver com concordar com algo que o consumidor já pensa e, por meio dessa 

concordância, trazê-lo para o produto que se quer anunciar. 

 

 Tendo como base essa afirmação, considera-se que convencer é um ato muito mais 

complexo e trabalhoso, sendo preciso argumentar contra o que já está fixado na cabeça do 

consumidor. Também, pode-se dizer que convencer não é a maneira mais adequada para 

quem deseja comunicar sua empresa, pois é necessário ir de encontro com os pensamentos do 

público, fazendo-o aceitar coisas que ele não deseja ou acredita. Já a persuasão usa 

argumentos e informações que comungam com o pensamento do espectador, apenas 

transformando-os em uma maneira mais sútil de comunicar e inserir o produto/serviço, pois já 

se sabe que as pessoas irão aceitar a mensagem. Como já dito, sabe-se que a publicidade vive 
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um momento de procura incansável pelo diferencial, sendo necessário compreender melhor o 

consumidor para alcançar um resultado de comunicação eficaz. Sobre isso, Schwartz (1985) 

discorre que: 

  

A sociedade é incessavelmente bombardeada por diversas informações, e para que 

uma determinada informação consiga despertar a sua atenção, é preciso que ela se 

diferencie do resto, causando uma espécie de estranhamento em quem a recebe. Só 

assim uma pessoa poderá, primeiramente, percebê-la, compreendê-la e, por fim, 

julgá-la através da formação de uma opinião própria a seu respeito (SCHWARTZ 

apud PIQUET, 2009, p. 1). 

 

 Com o passar dos anos e o desenvolvimento das tecnologias, a publicidade esteve mais 

presente na vida dos sujeitos e aos poucos foi se tornando natural aos olhos, o que hoje acaba 

virando um desafio para os criativos da área que buscam trabalhar, não somente no diferencial 

das marcas, mas também naquilo que o consumidor vive e tem como crença. Um exemplo é a 

propaganda em TV, meio que com a ascensão da internet acabou virando uma espécie de 

“segunda tela”, muitas vezes, sem a total atenção do espectador, que também pode ser 

chamado de apenas um mero ouvinte.  

 A atenção do espectador é o fator primordial para a publicidade ter seus devidos 

resultados, pois sem ela não é possível tocar no inconsciente das pessoas e fazê-las seduzirem-

se pela mensagem. A atenção é o princípio básico da propaganda, então, consequentemente, a 

persuasão é entendida como o aspecto que trabalha para alcançá-la. Existem diversas formas 

para uma comunicação persuasiva, entre elas estão a linguagem e as características que são 

exclusivas da narrativa.  

A persuasão pode ser dividida em três tipos: “racional, baseada na argumentação; 

emotiva, baseada no impulso dos sentimentos e das emoções; inconsciente, apoiada por 

desejos ocultos” (PERUZZOLO, 2010, p.38). A racional utiliza-se de argumentos 

verdadeiros que buscam comprovar e induzir o espectador a respeito da mensagem; a emotiva 

trata de tocar nas emoções do espectador, busca relacionar com algo que as pessoas acreditam 

e vivem, gerando assim, uma imagem positiva sobre a marca; a inconsciente está vinculada a 

desejos que não estão explícitos pelo consumidor, são coisas que eles aspiram para suas vidas. 

Segundo Figueiredo (2005, p. 75), os anúncios publicitários podem se dividir em dois 

grupos: “as peças voltadas para a venda, o hard sell, e as peças voltadas para a construção de 

marca, o soft sell”. Os anúncios hard sell são exclusivamente voltados para a venda, como é o 

caso dos que veiculam preços e ofertas como fator principal de persuasão; já o soft sell está 
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ligado à comunicação institucional das empresas, anúncios que buscam agregar valor e 

divulgar a marca. Figueiredo (2005), ainda descreve que: 

 

O modelo experimental hedonista é o mais utilizado pela propaganda soft sell seja 

para fins institucionais – cujo objetivo é apresentar a empresa e valorizá-la aos olhos 

do consumidor –, seja ligado ao branding – tendência atual que, em última análise, é 

criar personalidade para as marcas e com isso conquistar fidelidade do consumidor 

ao estilo que a marca representa. O que importa, nesses casos, é que não se costuma 

construir apelos imperativos para o consumidor, do tipo compre, experimente, ligue 

já e assim por diante (FIGUEIREDO, 2005, p. 37). 

 

Tendo como base essa afirmação, entende-se que o modelo soft sell é aquele que busca 

tornar um consumidor fiel à marca, fazendo com que ele absorva tudo que a marca representa 

subjetivamente, não importando o preço ou demais atrativos, mas sim o caráter subliminar do 

que foi dito. A comunicação institucional mais do que valorizar, objetiva mostrar a 

importância que determinada empresa representa para o seu consumidor. Muitas vezes, a 

persuasão de caráter afetivo é utilizada para instiga-lo e despertar ainda mais essa afeição.  

Para Peruzzolo (2010) apud Carpenter (1971), o principal efeito de um anúncio 

publicitário não é exclusivamente vender, mas sim aumentar o encanto pelo consumo do 

produto. A Coca-Cola é um exemplo onde o consumidor participa, mesmo que de maneira 

indireta, de uma experiência muito grande. Em alguns lugares da África, tomar o refrigerante 

representa a participação do estilo de vida americana.  

A persuasão contém diversas maneiras de comunicar, o que recaí aqui é a efetividade 

delas e quais as abordagens que o espectador tem mais apreço nos dias de hoje. Sabe-se da 

importância que determinados segmentos possuem em anunciar o preço como principal 

diferencial, mas se entende que é um ganho de prazo curto, pois quando o valor do 

concorrente for menor, esse mesmo consumidor não pensará duas vezes na hora de comprar. 

Já a propaganda que faz o uso da persuasão, busca trazer um algo a mais da empresa ou 

produto, valoriza os desejos e afeições do público, e trata da importância das pessoas para 

aquela marca. Compreender persuasão exige entender o que e como o target pensa, pois a 

melhor forma de ser efetivo é trabalhar em cima do que eles sentem, desejam e acreditam.  

 Segundo Figueiredo (2005, p. 54), “processos publicitários eficientes frequentemente 

levam mais em conta as crenças do consumidor do que as características do produto”, ou seja, 

a publicidade entendida como diferenciada, está mais preocupada com o consumidor do que 

com o próprio produto. Isto é, se a empresa sabe da qualidade daquilo que é vendido, o que 

resta para a propaganda é envolver e cativar o consumidor, fazendo-os se sentirem seguros de 

que precisam do produto/serviço e aquela marca será a melhor escolha. 
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 Entende-se que as pessoas necessitam ser tratadas como seres humanos, não apenas 

consumidores que enriquecem as grandes corporações. Por isso, surge a necessidade de 

valorizar os aspectos subjetivos da vida dos sujeitos, assim como o modo que o produto se 

encaixa nessa ambiência. A persuasão é muito usada para comunicar de modo individual, 

como se fosse feita exclusivamente para alguém, uma vez que ela “se dá quando localizamos 

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

que estamos anunciando” (FIGUEIREDO, 2005, p. 54).  

 Sobre o que faz a persuasão ser efetiva, Figueiredo (2005, p.54) afirma que “o segredo 

é criar um elo entre os valores do consumidor e as características ou valores expressos pela 

comunicação do produto”. Essa aproximação acaba gerando, mesmo que em longo prazo, 

uma afeição do consumidor pela marca, fator que tem como consequência a compra.  

 O consumidor não deseja mais somente consumir, ele quer sentir-se importante para as 

empresas. “Mais do que comprar produtos, as pessoas querem sentir-se bem, bonitos, 

saudáveis e felizes. De tal modo que a oferta publicitária, vista do ângulo da pessoa que busca 

algo pra seu ser e desenvolvimento, é um objeto que esta, de certa forma, controla” 

(PERUZZOLO, 2010. p. 136). A persuasão na publicidade é uma linguagem que incentiva o 

consumo, mas esse consumo só é praticado pelo público que está preparado para receber tal 

anúncio. Não adiantará em nada uma marca comunicar que valoriza a saúde, por exemplo, se 

o seu público não está nem um pouco preocupado em cuidar-se bem. O importante na 

persuasão é a linguagem estar alinhada com o que as pessoas pensam, sendo o produto um 

mero detalhe inserido na história, mas que fará toda a diferença.  

 Ao final, compreende-se a publicidade como um ciclo. As empresas querem se 

aproximar das pessoas; essas mesmas pessoas querem sentir-se diferenciadas e, ao consumir, 

conquistar mais do que o produto físico, mas também a simbologia que ele detém; a 

publicidade surge fazendo uso do que as empresas tanto buscam, unindo na mensagem aquilo 

que o consumidor deseja; ao final, a linguagem persuasiva agrega todos esses elementos 

visando os objetivos da propaganda.  

 Talvez, com a questão humana mais presente na vida das companhias, podemos 

afirmar que “as coisas estão chegando a um ponto em que os fabricantes se tornam cada vez 

mais psicólogos” (PACKRD apud PERUZZOLO, 2010, p. 149). Então, a persuasão em suas 

diferentes abordagens sentimentais, é entendida como a linguagem que busca acrescentar à 

propaganda aquilo que o consumidor quer ouvir, sendo feita de maneira sútil e sem deixar 

explícitos os desejos econômicos das marcas.  
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2.2 PUBLICIDADE AFETIVA: A EMOÇÃO COMO ESTRATÉGIA PERSUASIVA  

 

A partir do que foi visto sobre persuadir, busca-se aprofundar ainda mais os estudos de 

um modelo específico da publicidade persuasiva: a que faz uso da estratégia emotiva. Aqui, 

será denominada como publicidade afetiva toda e qualquer forma de divulgação publicitária 

que se utiliza da emoção e aspectos sentimentais para persuadir o público-alvo e comunicar 

uma marca, produto ou serviço.  

A cada dia que passa os produtos estão mais semelhantes e, consequentemente, a 

concorrência entre as marcas cresce em busca da perfeição e do agrado máximo ao 

consumidor. A publicidade usa da persuasão para convencer e atrair a atenção do público em 

torno de uma mensagem anunciada que, segundo Quessada (2003, p. 58) “serve à ideia de 

poder, antes de tudo definindo um modo de amar um objeto”. A partir desta afirmação, pode-

se constatar que a publicidade estimula o consumo, fazendo com que as pessoas sintam uma 

atração pelo produto e acabem o adquirindo. Desse modo, para Quessada (2003), a 

publicidade faz com que o discurso se transforme em objeto de consumo. 

Uma das formas de persuasão usadas no campo publicitário é a linguagem dos 

sentimentos. Essa forma de comunicar, que também pode ser chamada de publicidade afetiva, 

traz um caráter sentimental para enunciar a mensagem, buscando tocar o target e identificá-lo 

com aquilo que está sendo divulgado. Com a evolução dos produtos e das empresas, surge 

uma preocupação por parte dos consumidores que estão mais atentos às ações das grandes 

marcas, assim como, aos valores e aspectos sustentáveis que essas empresas manifestam. 

Nessa perspectiva, Kotler (2010) afirma que: 

 

Cada vez mais, os clientes importam-se não só com os produtos da empresa, mas 

também com sua imagem e com o que ela defende. Ícones do mundo empresarial – 

Nike, Disney, BMW, Microsoft, Harley Davidson e outras – transmitem aos clientes 

sua personalidade e forte proposição de valor. As empresas que querem ser 

apreciadas precisam mostrar que se importam com as condições de vida das pessoas 

e com seus sonhos. Precisam se conectar e servir a todos os stakeholders – 

empregados, fornecedores, distribuidores e a comunidade –, não apenas aos 

investidores (KOTLER, 2010, p. Prefácio à Edição Brasileira). 

 

 

 Analisando essa afirmação, percebe-se a necessidade das empresas comunicarem 

também seus valores e transmitirem a personalidade institucional que possuem. Trata-se de 

uma forma de agregar benefícios à marca e ao mesmo tempo valorizar os aspectos que a 

mesma crê. Logo, a publicidade afetiva surge como uma saída para os anunciantes, podendo 

ser usada de diferentes formas e em vários meios, porém é no audiovisual que ocorrem as 
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maiores possibilidades. Os fatores, imagem e som, possibilitam grandes manipulações, as 

quais contribuem para o filme como forma de tocar as pessoas, trazendo a tona afetos e 

sentimentos até então não despertados.   

Como aborda Figueiredo (2005, p. 1) “a imagem gera o impacto, mas o poder de 

persuasão está na palavra, assim como a condução do raciocínio do receptor”. Diante disso, 

reafirma-se a capacidade que a imagem detém de tomar a atenção do espectador, fator que é 

fundamental quando se trata de propaganda audiovisual. Dando continuidade a esta reflexão, 

é notável o que representa a palavra e o texto para a publicidade, pois se trata da “grande 

ferramenta de sedução, de convencimento e de transmissão de uma linha de raciocínio” 

(FIGUEIREDO, 2005, p. 31).  

A palavra tem uma infindável aptidão para levar a narrativa a lugares inimagináveis e, 

quando aliada da imagem, é capaz de grandes coisas. Fazendo uso da publicidade afetiva, o 

texto publicitário pode apresentar características emotivas que tenham alguma representação 

simbólica para o consumidor, seja do seu cotidiano, de lembranças antigas ou daquilo que ele 

tem como crença. Muitas vezes, o texto que aborda a emoção insere a marca ou produto de 

uma maneira sútil e quase imperceptível, carregando para a vida das pessoas mais do que um 

bem físico, mas sim tudo o que a narrativa relatou anteriormente. Uma propaganda pode falar 

de amor, amizade, carinho e cuidado, afetos que estão presentes na vida e que acabam 

agregando uma imagem mais humanizada à marca.  

Sendo assim, Perruzolo (2010, p. 106) acredita que “falar da forma humana como fator 

de seletividade é discorrer sobre sua força de emocionar e provocar empatia, pois que toda a 

personagem é articuladora de subjetividades e experiências”. Compreender o consumidor em 

um universo singular faz parte da publicidade afetiva, pois ele é percebido como alguém 

especial e realmente importante para as empresas. A persuasão emotiva gera a imagem de 

que, ao consumir determinado produto, as pessoas estão se unindo e acreditando naquilo que a 

empresa também acredita e tem como filosofia de trabalho.  

Para Kotler (2010, p. Prefácio à Edição Brasileira) “antes, bastava fabricar um produto 

a preços razoáveis. Depois, tornou-se importante incorporar ao produto emoção, não só 

funcionalidade. Agora, está se tornando importante apelar para o espírito humano”. Percebe-

se então, que a publicidade afetiva é oriunda de um processo de evolução dos produtos e 

também do modo como as pessoas consomem.    

Sobre o uso da emoção como estratégia persuasiva, apresenta-se o seguinte 

pensamento: 
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Na publicidade, o apelo à emoção é na verdade um apelo a valores, àquilo que 

promove no sujeito sentimentos referentes à aproximação, familiarização, 

pessoalidade, confiança, e é através desses recursos que o discurso publicitário 

desenvolve seu caráter argumentativo persuasivo e manipulador, que, através de 

argumentações icônico-linguísticas, conseguem influenciar diretamente no 

comportamento e conquista do consumidor, fazendo-o aderir a sua mensagem e, 

portanto, reafirmando a importância da inteligência emocional no processo de 

relacionamento com o cliente (PIQUET, 2009, p. 3). 

 

 

 A compreensão que se tem, acerca do apelo emocional na publicidade, é que ele está 

diretamente ligado a valores, sendo um argumento convincente. Porém, além de persuadir, o 

uso de afetos na comunicação das empresas é importante para fazer com que os consumidores 

saibam quais aspectos são valorizados e constituem as corporações. Não se trata apenas de 

anunciar, mas sim das marcas entenderem esse consumidor como um agente participativo e 

essencial para o desenvolvimento institucional. Tal forma de publicidade se implica também 

em comprometimento. Pode-se dizer que: 

 

A persuasão emotiva está ligada aos sentimentos e emoções. Os sentimentos 

representam aspectos, estados afetivos complexos que existem em todas as pessoas, 

sem que se saiba, com certeza, como se formam, mas que influenciam o 

comportamento das pessoas. A emoção representa uma forma de excitação perante 

uma situação que normalmente leva à aparição de um sentimento. O carinho, o 

amor, a felicidade, a alegria, etc., são alguns dos principais sentimentos a que apela a 

publicidade através de processos associativos (MODERNO, 2000, p. 2). 

 

 

 A questão da publicidade que envolve e cativa não está restrita a um anúncio que 

emocione o seu consumidor; pelo contrário, os elementos afetivos devem comunicar algo 

verdadeiro e que realmente transpareça o que o produto/serviço representa em sua essência. O 

que a publicidade afetiva busca é uma fuga da comunicação voltada exclusivamente para o 

financeiro, trazendo outra linguagem capaz de mostrar o lado humano das marcas, daí o 

diferencial é notado. Faz-se o uso de associações que aproximem o espectador do produto, 

propiciando que ele seja instigado pela mensagem anunciada e tenha uma imagem favorável 

sobre o mesmo.  

 Como instrumento de persuasão, a publicidade utiliza recursos linguísticos que, 

segundo Carvalho (2002, p. 19) possuem “o poder de influenciar e orientar as percepções e 

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

determinados conhecimentos e experiências”. A publicidade afetiva acrescenta histórias que 

se correlacionem com a vida das pessoas, mensagens que vão ao encontro dos valores que as 

marcas prezam e julgam corretos. Por exemplo, em vez de uma empresa comunicar o novo 

sabão em pó, ela usa de elementos da publicidade afetiva para mostrar a alegria de uma 
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criança se sujando e, assim, encaixar o sabão em pó nesse contexto como a solução para um 

problema tão corriqueiro. Desse modo, a linguagem publicitária pode ser considerada, de 

certa forma, envolvente e atrativa.  

 A afetividade na publicidade pode também ser tratada como a publicidade dos 

sentimentos. Para Viscott (1982), “nossos sentimentos são nosso sexto sentido, o sentido que 

interpreta, organiza, dirige e resume os outros cinco”, sendo assim, entende-se que são esses 

sentimentos impulsionam várias outras ações, no caso da publicidade, o consumo. As 

emoções estão presentes em todos os momentos, podendo estar ligadas a fatos do passado que 

influenciem no futuro. Portanto, estima-se que: 

 

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

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

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

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

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

 

 Os sentimentos também estão conectados aos gostos e importâncias, ou repúdios e a 

falta de necessidade. Segundo Kotler (2010, p. Prefácio à Edição Brasileira) atualmente “as 

pessoas se importam mais com as empresas que se importam com elas”, ou seja, é uma troca 

mútua. Como em uma relação de namorados há troca de amor e paixão, na publicidade é 

possível sentir-se a mesma coisa, pois uma empresa que se mostra preocupada com o seu 

consumidor, na maioria das vezes terá um retorno recíproco. É por essa razão que certos 

anunciantes buscam comunicar valores ao seu target.  

A publicidade possui sua forma “conotativa, que evoca e sugere, dirigindo-se à 

emoção, à afetividade, às motivações inconscientes. Procede por associações de ideias, pela 

evocação de uma ambiência” (MONNERAT, 2003, apud PIQUET, 2009, p.2). Muitas vezes, 

a mistura do real com o imaginário é um jogo de persuasão exercido pela mensagem que visa 

ao encantamento. Ao alcançar tal feito, o espectador passa a ter uma imagem voltada ao 

emocional e que gera outra percepção sobre a marca.  

Aperfeiçoando a análise acerca da mensagem conotativa, a qual é focada na emoção e 

no inconsciente do espectador, percebe-se que sua composição é pensada estrategicamente em 

um determinado público, fazendo referência àquilo que as pessoas passam em suas vidas e o 

que, de certa forma, almejam. No fundo, muda o prazer de alguém que consome, por 

exemplo, um carro que exibe em seu comercial a história de um sujeito que batalhou para 

chegar ao topo e agora desfila em um veículo luxuoso. Quem viveu uma história parecida, 
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identifica-se com a mensagem e o consumo acaba, em certas ocasiões, sendo um ato de 

consequência.  

Contudo, é importante ressaltar que a linguagem persuasiva é apoiada por vários 

outros elementos, especialmente os que contribuem com a narrativa audiovisual, um dos mais 

ricos formatos, em que os sentimentos saem da tela e atingem de forma impactante seus 

receptores. 

Sobre as maneiras pelas quais o produto insere-se no contexto afetivo, entende-se que: 

 

Nas publicidades centradas na sedução, é comum o deslocamento do produto, 

reforçando detalhes e angulações inesperadas, ou mesmo selecionando imagens que 

traduzem momentos importantes na vida de cada um: gravidez, brincadeiras infantis, 

relacionamentos afetivos. É comum a exploração de sentimentos: alegria, tristeza, 

medo, estresse, através de situações que oscilam entre tragédia e comédia, passando 

pela devaneio, pela contemplação. Prevalece aqui o poético, o dramático, o lúdico, 

representados sobretudo nos jogos de palavras, nos duplos sentidos, nas figuras de 

linguagem, na superposição de imagens, nos efeitos cromáticos e sonoros. Nesse 

grupo, incluem-se, entre outras, publicidades de automóveis, de eletrodomésticos, 

feitas pelas respectivas indústrias para fortalecer a marca (CASTRO, 2004, p. 7). 

 

 Fica claro, por esse ponto de vista, o foco principal estabelecido na construção das 

marcas. O elemento afetivo interage com as pessoas provocando e aguçando sentimentos 

profundos, sempre encaixando o produto na narrativa. As formas persuasivas carregadas de 

drama e que exploram o máximo do emocional, agem com tamanha grandeza sobre o 

consumidor que a fixação daquela mensagem é repentina. É um ato de imergir as pessoas e 

passar a estimular suas reações com a imagem, som, planos e locuções que propiciam o 

máximo de fixação na tela. Como assegura Werzbitzki (2009) apud Piquet (2009, p.8) “não se 

constroem imagens de marcas fortes sem o uso da emoção. A emoção torna as marcas 

memoráveis”. 

 Para (MONNERAT, 2003, apud PIQUET, 2009), a mensagem publicitária, em 

determinadas situações, é tão envolvente a ponto de fazer com que o consumidor deixe de 

perceber os interesses comerciais que estão por trás e, quando isso acontece, poderá vir a 

pagar um preço maior pelo que foi anunciado, caracterizando uma operação emotiva e não 

racional. No processo de decisão, antes dos elementos lógicos estão os emocionais. Pode-se 

dizer que “quando se trata de moldar nossas decisões e ações, a emoção pesa tanto – e às 

vezes muito mais – quanto a razão” (GOLEMANN apud PIQUE, 2009, p.3). 

 A publicidade afetiva é cercada de místicas e reflexões sobre os efeitos que provoca 

em seu receptor. A envolvência, a sedução e o carisma com que comunica é, no mínimo, 

instigante e estética aos olhos. O que esta pesquisa propõe-se a fazer é colocar a prova os 



34 

 

efeitos comerciais e a percepção que esse modelo de publicidade provoca no público 

entrevistado.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Objetivando compreender a percepção do público jovem quando expostos ao filme 

publicitário “A história de Sofia” – Farmácias Panvel, o presente estudo consiste em uma 

pesquisa de nível exploratório, com entrevistas construídas através da técnica de Grupo Focal. 

Neste capítulo, é explicado o processo de investigação e o universo da pesquisa, constituído 

por sete sujeitos. Ainda, é apresentada a rede de Farmácias Panvel como a anunciante do 

filme publicitário em questão.  

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Para Michel (2009) “a pesquisa é a atividade básica da ciência; a descoberta científica 

da realidade”. A pesquisa serve para termos um conhecimento comprovado, cientificamente, 

sobre o que é real e verdadeiro ou não. Entende-se também que é a capacidade de explorar o 

conhecimento, levando a uma conclusão de um problema inicial.  

Este trabalho é construído a partir de um estudo bibliográfico, pois essa é uma “fase da 

pesquisa cujo objetivo é auxiliar na definição de objetivos e levantar informações sobre o 

assunto objeto de estudo” (MICHEL, 2009, p. 32). A pesquisa bibliográfica busca acrescentar 

informações acerca do tema, trazendo conceitos e características dos elementos trabalhados, 

com a finalidade de dar maior embasamento ao que é dito. Nesta etapa, são consultados 

materiais bibliográficos como artigos, pesquisas e livros.  

A pesquisa realizada é de caráter qualitativo, quando 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” (MICHEL, 2009, p. 33). 

Assim, esse estudo tem como objetivo analisar as respostas das pessoas, obtendo uma 

conclusão sobre a eficácia, ou não, do objeto de investigação.  

Desse modo, a pesquisa é produzida através de entrevista, que para Michel (2009, p. 

42) é “considerada um instrumento de excelência da investigação social, pois estabelece a 

conversação face a face, de maneira metódica, possibilitando ao entrevistado, verbalmente, a 

informação necessária”. Para este trabalho, é empregada técnica  de entrevista de Grupo 

Focal, que se trata de uma  
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técnica de avaliação apropriada para pesquisas, atitude, preferências, necessidades, 

clima, sentimentos. Essa técnica, conhecida como entrevista em profundidade, 

fornece informações qualitativas, e utiliza a entrevista em grupos de pessoas 

pertencentes ao ambiente de análise, como forma de coleta de dados. Cria-se um 

grupo de discussões, formado com cerca de dez pessoas, que têm características em 

comum e conhecem o foco da discussão (o problema, a instituição, o objeto de 

interesse, enfim), para incentivados pelo moderador do grupo, conversarem sobre 

suas ideias, sentimentos, valores, dificuldades, soluções, etc. (MICHEL, 2009, p. 

45). 

 

O grupo focal é um método de pesquisa exploratória, o qual permite a interação entre 

pessoas, possibilitando discussões que trazem opiniões e visões particulares sobre o assunto. 

Essa característica permite que as pessoas acrescentem informações, além do que foi 

planejado inicialmente, sendo o mediador capaz de conduzir o debate de forma que se chegue 

aos resultados pretendidos. Sendo necessário levar em consideração o perfil dos 

entrevistados
4
, elaborou-se um questionário para dar conta disso (APÊNDICE A, p. 72). Nele, 

constam algumas perguntas para saber o sexo, idade, formação e profissão dos participantes. 

A pesquisa de Grupo Focal apresenta caráter qualitativo, baseado em perguntas e 

respostas feitas para um grupo específico e guiadas pelo mediador, conforme o roteiro 

realizado (APÊNDICE B, p. 73). Segundo Michel (2009, p.43) no Grupo Focal “podem ser 

inseridas outras técnicas de coleta de dados, como a observação (indicando, secretamente, um 

elemento do grupo para observar determinados aspectos do grupo)”. Toda essa pesquisa 

proporcionou o alcance dos objetivos, assim como, responder aos problemas estipulados no 

início do trabalho. 

Ainda sobre grupo focal, Costa (2005, p. 180) afirma que se trata de uma técnica a 

qual “permite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos valores, dos princípios e motivações 

que regem os julgamentos e percepções das pessoas”.  Sendo assim, percebe-se que a técnica 

é a melhor forma de compreender e entender a recepção do filme publicitário da Rede de 

Farmácias Panvel. 

 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O grupo focal contou com a participação de sete jovens, sendo quatro do sexo 

masculino e três do sexo feminino, com idades entre 20 e 24 anos, residentes na cidade de 

Santa Rosa – RS, consumidores de internet e que possuam perfil na rede social Facebook. 

                                                 
4
 O perfil dos entrevistados está disponível no quadro 1, página 38 (ENTREVISTADOS, 2013).  
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Segundo Costa (2005, p.185) “o público-alvo de um Grupo Focal é definido de acordo com a 

necessidade do pesquisador. Por exemplo, usuários e não usuários de um programa”, nesse 

caso, definiu-se a escolha por usuários do Facebook, site aonde foi lançado o filme da Panvel. 

A escolha de jovens desta idade justifica-se, pois, como apresentado anteriormente, trata-se do 

grupo mais popular que segue a marca no Facebook. Outro critério utilizado para a seleção 

dos entrevistados foi o quesito afinidade, com total transparência e fidelidade ao trabalho. 

Como objetivo da pesquisa, busca-se entender a percepção do filme publicitário aqui citado, 

para concluir qual o efeito provocado por esse objeto de investigação, do ponto de vista dos 

entrevistados. 

A pesquisa foi aplicada na cidade de Santa Rosa – RS, no dia 21/09/2013, tendo 

duração de aproximadamente uma hora. Foi realizada em uma sala com televisão, buscando 

com que os participantes pudessem assistir ao filme e sentirem-se confortáveis para agir da 

maneira mais natural possível. O mediador ficou em frente aos entrevistados, fazendo as 

perguntas e estimulando o debate. Os participantes são identificados com números para 

facilitar a análise e anonimato dos mesmos. Toda a entrevista do Grupo Focal foi filmada com 

uma câmera, visando a melhor compreensão e captação de todas as respostas e reações 

obtidas.    

Antes da realização do Grupo Focal aplicou-se um questionário de caráter qualitativo 

com os sete entrevistados, contendo perguntas abertas, possui o objetivo de mapear o perfil 

desses participantes, assim como, facilitar na sua identificação e análise posterior. 

Na dinâmica da pesquisa, inicialmente, propõe-se uma discussão sobre comunicação, 

os meios de informação e entretenimento utilizados pelos usuários e o aprofundamento na 

mídia televisiva e digital. Já em um segundo momento, com o debate em andamento, 

mostrou-se aos participantes o filme que é o objeto de estudo, pois, segundo Costa (2005, p. 

182) “é necessário expor os participantes à peça de comunicação alvo da análise para 

assegurar homogeneidade de impacto”. A partir disso, são percebidas as reações espontâneas 

dos mesmos, conduzindo para o fechando da discussão, através das perguntas previamente 

estipuladas no roteiro. As questões utilizadas no Grupo Focal foram definidas com base nos 

problemas de pesquisa e nos objetivos do estudo.  

Após isso, todas as respostas foram transcritas para servir de material para a análise. 

Por final, os resultados foram examinados com o intuito de verificar como se dá a percepção 

dos sujeitos sobre o filme publicitário da Panvel e que efeitos ele provoca nesses jovens 

entrevistados.  
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Abaixo, apresenta-se o quadro com o perfil das sete pessoas que compuseram a 

pesquisa. 

  

Nome Sexo Idade Escolaridade Curso Profissão 

Entrevistado 

1 

Masculino 21 anos 3º grau 

incompleto 

Psicologia Estudante 

Entrevistado 

2 

Masculino 20 anos 2º grau 

completo 

Nenhum Auxiliar de 

escritório 

Entrevistado 

3 

Feminino 20 anos 2º grau 

completo 

Nenhum Protética 

Entrevistado 

4 

Masculino 24 anos 3º grau 

incompleto 

Ciências da 

Computação 

Programador 

Entrevistado 

5 

Feminino 22 anos 3º grau 

completo 

Administração Gerente 

Entrevistado 

6 

Feminino 20 anos 3º grau 

incompleto 

Direito Auxiliar de 

escritório 

jurídico 

Entrevistado 

7 

Masculino 20 anos 3º grau 

incompleto 

Educação 

Física 

Educador 

Físico 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados 

Fonte: Entrevistas (2013) 

 

 

3.3  A COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DA FARMÁCIA PANVEL 

 

A Farmácia Panvel é conhecida como a maior rede do segmento nos estados do Sul do 

Brasil. Possui quase cinco mil funcionários e mais de 290 lojas no Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. A Panvel está presente em 85 municípios no Rio Grande do Sul, sendo a 

líder no Estado e destacando-se por sua linha de produtos de marca própria, considerada a 

maior do país, além de comercializar mais de 15 mil itens entre medicamentos e perfumaria, 

nacionais e importados, das mais variadas marcas.  

Como diferencial da marca própria de produtos Panvel, está a quantidade e a qualidade 

dos produtos, são mais de 500 itens agrupados em 15 submarcas e mais de oito milhões de 
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unidades vendidas ao ano. A farmácia foi a pioneira no lançamento de produtos utilizando a 

mesma marca, começando sua comercialização no ano de 1989. 

Atualmente, a Panvel tem seu posicionamento voltado a valores humanos, a partir 

disso construiu uma relação de respeito e confiança com seus clientes e demais integrantes 

vinculados à farmácia. Essa relação com o público, aliado a sua missão no mercado, trazem 

seu diferencial na comunicação institucional da rede de farmácias
5
.  

Analisando a comunicação da Panvel, nota-se que os valores de respeito e confiança 

são tratados como princípios básicos que permeiam a relação com os consumidores, o que é 

facilmente visto nos anúncios publicitários que a farmácia veicula.  

No ano de 2011, a Panvel teve uma mudança em seu posicionamento. Até então, a 

farmácia comunicava seus produtos exaltando os preços baixos e ofertas, assim como, o 

humor para os comerciais institucionais. Nessa mudança de comunicação, a farmácia passou a 

priorizar os valores que ela estabelecia com seu público, valores esses de afeto, amizade, 

amor, carinho e cuidado com o próximo.  

Foi então, que em 2011 a Panvel lançou “O filme do Lilinho”, uma propaganda que 

conta a história de amizade entre uma criança e seu peixe de estimação. Na história, o peixe 

havia morrido e então os pais deveriam decidir entre contar a verdade ou substitui-lo por outro 

parecido, adiando assim, o sofrimento da filha. Os pais optaram pela segunda opção, sob 

argumento que crianças devem se preocupar em brincar, ser felizes e não com a morte, algo 

ainda tão distante delas. Esse filme trouxe um novo olhar da Panvel sobre os conceitos que ela 

passa aos seus clientes como farmácia, resgatando laços de afeto, amizade e preocupação com 

os consumidores. 

“O filme do Lilinho” foi baseado em uma crônica escrita por José Pedro Goulart, 

sendo o mesmo também o diretor do filme. Trata-se de outra forma de mostrar o conteúdo de 

uma marca, deixando de lado o rotineiro “jogo de ofertas” do intervalo comercial. O filme 

teve mais de 4 minutos e foi ao ar na Rede Globo e na internet, onde acumulou mais de 330 

mil visualizações pelo site Youtube.  

Seguindo uma mudança na forma de comunicar-se com o público, no ano de 2012, a 

rede de farmácias Panvel lançou um filme publicitário com cerca de 4 minutos, chamado “A 

história de Sofia”. Esse filme conta a história da amizade entre uma cachorrinha e seu dono, 

relação que é abalada após a chegada do seu primeiro filho. Na história, a cachorrinha passa a 

entristecer pela falta de atenção de seu dono, porém, no final, ele acaba notando o olhar de 

                                                 
5
 Informação disponível em: < http://www.panvel.com/panvel/institucional.do?secao=quemSomos> . Acesso em 

25 nov. 2012. 
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saudade do animal e se dá conta da verdadeira amizade que havia ali. No filme, a Panvel 

utilizou-se da publicidade afetiva para resgatar os laços de amizade e amor entre o dono e a 

cachorrinha.  

Segundo Viscott (1982, p. 18) “os sentimentos são a reação mais direta à nossa 

percepção”. A partir dessa reflexão, pode-se entender que os sentimentos são as primeiras 

reações do público ao deparar-se com um filme publicitário que utilize a mesma linguagem da 

Panvel. O target é impactado por sensações de amor, saudade, carinho por algum animal, ou 

até alguma pessoa que tenha ficado de lado em sua vida. Esse é o objetivo da publicidade 

afetiva, trazer as emoções causadas pelo filme para dentro da vida das pessoas, pois, como 

afirma Barreto (2010, p. 37), a “propaganda precisa ser marcante, inteligível e memorável”. 

Trata-se da identificação com a história, fugindo do comum e tornando-se algo realmente 

marcante, afinal, após um apanhado de informações no intervalo comercial, o consumidor só 

irá “lembrar daquilo que realmente lhe parecer importante, agradável, essencial” (BARRETO, 

2010, p. 38). 

É cabível o questionamento quanto à eficácia deste produto audiovisual da Panvel, 

pois o filme se apresenta em um formato de 4 minutos, considerado longo para televisão em 

que os famosos 30 segundos reinam. Segundo Barreto (2010), quando o filme publicitário 

acaba é que devem surgir as discussões sobre ele, sendo algo que vá além dos 30 segundos. 

Um filme de 4 minutos pode ser eficaz ao espectador, afinal, tem a possibilidade de 

ser assistido tendo toda atenção captada e “se ele for atraente, podemos estender essa atenção 

por mais uma ou duas olhadelas” (CAPPO, 2006, p. 80). Porém, como afirma Cappo (2006), 

a partir disso, o filtro mental se torna cada vez mais difícil de ser penetrado. Isso acaba 

interferindo diretamente a percepção dos espectadores, pois não é sempre que se presta 

atenção em algo tão longo. 

O filme publicitário da Panvel propôs emocionar os espectadores, contudo Cappo 

(2006, p.83) acredita que “atualmente é muito mais difícil um comercial nos fazer rir ou 

chorar, fazer recuar de espanto ou inclinar a cabeça concordando, acreditar no produto 

anunciado e comprá-lo. Já vimos de tudo. Estamos saturados de propaganda”. Este argumento 

do autor, da base para também entender o quanto é difícil uma propaganda afetiva tornar-se 

eficaz nos dias de hoje.  

 “A história de Sofia” foi baseada em uma crônica escrita por José Pedro Goulart, no 

livro “A voz que se dane”.
6
 O fato da história do livro ter se transformado em um filme 

                                                 
6
 Informação retirada em  <http://www.mais1livro.com/historia-de-sofia-uma-aula-de-storytelling-de/> acesso 

em: 25 de Nov. 2012. 
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publicitário, pode ser visto como um processo de convergência, onde a base é mantida, 

somente muda a mídia que ela está inserida, pois, para Jenkins (2009, p.31) “a convergência 

é, nesse sentido, um conceito antigo assumindo novos significados”. Nesse caso, depois da 

história do livro, o filme publicitário traz um novo significado, mesmo não tendo relação 

inicial com a marca.  

 No filme, ocorre outro processo não muito comum, pois na maioria das vezes, os 

anunciantes tem o hábito de veicular em televisão e, posteriormente na internet, como forma 

de atingir outros públicos. Já no filme da Panvel, acontece o contrário: foi realizado um teaser 

na página do Facebook da farmácia em que, ao atingir um determinado número de curtidas, o 

filme seria lançado em primeira mão para os seguidores da fanpage. Isso acontece, pois 

segundo Cappo (2006) a internet é o novo meio mais revolucionário, depois da televisão. 

Após muitos comentários e compartilhamentos sobre o conteúdo, a Panvel também apresenta 

seu filme na Rede Globo. Foram 4 minutos no intervalo da novela de maior audiência, 

“Avenida Brasil”, essa, em plenos capítulos finais. Avaliando o cenário de veiculação, 

entende-se que foi um grande investimento financeiro feito pela marca.  

 Anunciando em mídias diferentes, a Panvel também atinge públicos distintos. Estudar 

a percepção desses targets é a proposta deste trabalho, tendo o intuito de analisar como é o 

comportamento das pessoas quando expostos a um filme de 4 minutos, o qual traz elementos 

da publicidade afetiva e busca resgatar laços e valores de amizade, carinho e amor. Para 

compreender a real eficácia da mensagem, será efetuada uma pesquisa de natureza qualitativa, 

com a realização da técnica do Grupo Focal e análise das respostas obtidas.  
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4. ANÁLISE: A PERCEPÇÃO DO FILME “A HISTÓRIA DE SOFIA” 

  

 Levando em conta o Grupo Focal realizado, este capítulo busca averiguar e colocar a 

prova os resultados obtidos, analisando-os com maior profundidade, a fim de cumprir com os 

objetivos traçados para esse estudo. As questões abordadas na pesquisa levam em conta os 

meios de comunicação de massa, seus diferentes formatos, conteúdos, o entretenimento e 

preferências pessoais pela publicidade nos dias de hoje, finalizando com a percepção dos 

sujeitos a respeito do filme publicitário da rede de Farmácias Panvel.  

 

 

4.1 INTERPRETAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

Buscando contextualizar o tema acerca da publicidade afetiva, primeiro se faz 

necessário entender melhor o universo da comunicação, mais especificamente no ambiente 

jovem. Então, inicia-se a pesquisa questionando os participantes sobre os meios mais 

utilizados por eles para busca de informações e entretenimento. Os participantes são unânimes 

e defendem a internet como a grande favorita. Para o Entrevistado 1 (2013)“é o meio mais 

rápido e acessível, você fica no celular, no 3G, mexendo a horas”. O Entrevistado 2 (2013) 

complementa ao falar que na internet “tu escolhe o que vai ver. Já se é na televisão, tem que 

se adaptar ao que está na televisão”.  

Segundo eles, a internet possibilita o acesso instantâneo às informações, tudo isso com 

maior agilidade e possibilidade de ir direto ao assunto desejado. O tempo também é trazido 

como um elemento favorável à internet, já que na TV é preciso esperar o noticiário ou 

determinada programação para encontrar a informação. Pesquisas apontam que o acesso à 

internet vem crescendo muito nos últimos anos e isso se deve, especialmente, ao público 

jovem que está se inserindo, cada vez mais, no ambiente virtual. Conforme dados do Governo 

Brasileiro do ano de 2013, o país já ocupa o 37º lugar no ranking de nativos digitais, com 

60,2% dos jovens, entre 15 e 24 anos, conectados a internet. Essa porcentagem equivale a 

20.081.178 pessoas, ou seja, 10,1% da população total do País.
7
 

                                                 
7
 Informação retirada em  < http://www.brasil.gov.br/governo/2013/10/domicilios-com-acesso-a-internet-no-

brasil-crescem-de-38-2011-para-45-em-2012 > acesso em: 19 de Out. 2032. 
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 Quando indagados sobre os meios para entretenimento, o Entrevistado 6 (2013) afirma 

que “entretenimento em TV é só pra olhar filme, alguma coisa assim, para o restante nunca”. 

Já sobre busca de informação, o Entrevistado 4 (2013) relata que “de meio dia é Jornal do 

Almoço sempre, as notícias da região”, mostrando que nesse horário a televisão ainda é a 

preferida para noticiário.  

Partindo do pressuposto de que a internet é unanimidade para esses jovens, procura-se 

saber o que eles pensam a respeito da televisão, se assistem e quais são os programas 

procurados. Dois dos entrevistados afirmam que ao meio dia olham o Jornal do Almoço, 

porém o Entrevistado 6 (2013) intervém e acrescenta que só assiste “pelo fato de tu tá 

almoçando e ouvindo com os pais, e eles querem assistir, só por isso que a gente olha. O 

Entrevistado 1 (2013) diz: “só assisto History Channel e Discovery Channel, que pra mim é 

um dos que mais passam conteúdo de todos os tipos”. Para ele, o interesse é maior em 

programas que agregam conhecimento além de simples informações, tendo preferência por 

canais pagos. 

Sabe-se que a TV exige do espectador maior atenção e foco no que está sendo 

transmitido, pois ainda não há como voltar à programação, diferentemente da internet onde é 

possível escolher quando e o que acessar. Questionados sobre o que a TV exige do 

espectador, diferentemente da internet, o Entrevistado 1 (2013) afirma que:  

 

Paciência, por que hoje em dia o mundo é rápido, você quer ir direto ao assunto. A 

gente não quer ver as pessoas conversarem, queremos ver a notícia. Tu quer ir lá e 

ver. Claro, a TV é o que? Informação, aí você interpreta de um jeito diferente, por 

que a Globo, por exemplo, vai passar uma informação diferente do que a Record vai 

passar, você vai entender diferente.  

 

Para Figueiredo (2005, p. 117) “a televisão é o Olimpo da comunicação. Não se 

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

som, movimento e uma capacidade única de atrair e monopolizar a atenção do consumidor”. 

Tal afirmação trata a TV em seu contexto geral, como um veículo de comunicação de massa, 

mas que também possui o poder institucional de monopolizar e seduzir o público como 

nenhum outro meio é capaz. O Entrevistado 4 (2013) defende a importância da televisão e 

acredita que:  

 

É uma forma, uma fonte pra formar opinião. Tu vai pegar a televisão, normalmente 

noticiário, é uma noticia rápida. Claro, fora o Fantástico que tem reportagem mais 

elaborada, mas é uma opinião, depois você vai para a internet. Internet tem várias e 

várias fontes para se manter informado.  
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Sobre as fontes de informação, percebe-se que mesmo com a televisão à disposição, 

eles ainda preferem ouvir somente as chamadas dos noticiários e pesquisar na internet aquilo 

que desperta interesse. Trata-se de um público sem paciência para assistir somente uma coisa. 

O Entrevistado 3 (2013) volta a deixar claro sua preferência pela internet, “eu acho que pela 

internet você é mil vezes mais informado que a televisão, isso não tem, tu tem acesso mais 

rápido e vai direto ao que quiser saber”. O acesso mais ágil e objetivo são trazidos como os 

grandes diferenciais em relação à TV. Na internet, os usuários acreditam que há mais tempo 

para ler e aprofundar o assunto, já que muitos não podem estar em frente à TV durante os 

jornais, então, optam pelo acesso à informação digital. Apesar da prioridade pela mídia 

digital, fica claro que em certas ocasiões, a TV apresenta um diferencial importante. O 

Entrevistado 3 (2013) relata que: 

 

A diferença é você ver ao vivo. Que nem a tragédia da Kiss em Santa Maria, a TV 

cobriu praticamente ao vivo tudo o que estava acontecendo, por isso, ela também é 

importante. Agora o resto a gente pesquisa pela internet.  

 

 

A demora até a visualização do assunto desejado também é trazida como um aspecto 

desfavorável ao meio televisivo, pois, como trata o Entrevistado 1 (2013) “passa o comercial 

lá, dai até chegar no que tu quer mesmo ver, vai demorar um monte. A principal notícia às 

vezes eles deixam pro final, dai  tem que ficar vendo tudo. Na internet tu procura e já vê”.  

Buscando a melhor compreensão sobre o meio televisivo, pode-se dizer que ele é 

“principalmente, fonte de informação, de entretenimento e lazer, de prestação de serviços e de 

educação” (PINHO, 2000, p. 562). Já para o Entrevistado 6 (2013), a “TV é mais 

entretenimento, por que para buscar notícias não é bom”. Complementando o relato anterior, 

tem-se a opinião de que se for para “saber da notícia mesmo, você vai e procura na internet. 

Acho que TV realmente, hoje em dia, está mais voltada para o entretenimento” 

(ENTREVISTADO 3, 2013).  

A programação da TV é veemente criticada, pois, como diz o Entrevistado 2 (2013) 

“por exemplo, a Globo é só novela praticamente. O intervalo dela é só um jornalzinho ali, 

novela, jornalzinho, novela, novela, novela, outro jornalzinho e novela”. Compreende-se que 

a programação da televisão aberta brasileira não é atrativa para um público jovem, o qual se 

mostra impaciente, preferindo programas que realmente lhes prendam a atenção.  

A televisão, do ponto de vista de alguns pesquisadores, quase sempre apresentou uma 

imagem deturpada e criticada pelo modo como manipula o seu público, para (MACHADO, 

2000, p. 20) os analistas não medem esforços “para tentar provar que o programa de televisão 
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não pode ter qualidades, que ela não pode elevar-se acima do nível "mediano" e que, por ser 

um produto "de massa", ele não pode ser avaliado com os mesmo critérios que se utilizam 

para a abordagem de outros meios”. Essa reflexão traz o modo como esse meio é denegrido 

por parte da opinião pública, porém já é comprovada a contribuição que o meio televisivo 

trouxe até os dias de hoje.  

Quando perguntados se acreditavam que a TV possui importância para a sociedade, as 

respostas foram claras, com afirmações do tipo: “muito importante” (ENTREVISTADO 7). 

O meio é defendido pelos entrevistados, contudo logo recaí os prós e contras que a televisão 

apresenta e, para o Entrevistado 2 (2013), “ela é uma espada de dois gumes. Ela pode te 

informar mas também pode te influenciar a pensar errado”. O modo como a informação é 

levada pelos grandes veículos de comunicação, em seus diferentes meios, também é 

duramente criticado por eles, referindo-se que a opinião continua a mesma tanto na TV, 

quanto no rádio, jornal, revista, etc. Já na internet, ocorre a possibilidade de debates paralelos 

através de blogs, sites ou mesmo mídias sociais, levando até as pessoas um novo ponto de 

vista sobre o assunto. 

Sobre a influência que a televisão exerce sobre o público, o Entrevistado 6 (2013) 

pensa que “são mais influenciadas as pessoas que tem mais idade, por que nós temos outros 

meios de busca, outras opções ou outros meios de informações. Mas o pessoal mais velho 

olha TV e vê o que aconteceu, o que deve passar na TV, e é isso”. Ele acredita que os jovens 

possuem mais meios de informações, através da internet, podem aprofundar suas pesquisas e 

saber todos os lados dos acontecimentos. Sobre as recentes manifestações no País, a internet 

surge como a grande aliada, destacando a seguinte opinião “por que tanta revolta agora? Por 

que o pessoal tá indo pra internet e se juntando e não tá mais só olhando pra televisão” 

(ENTREVISTADO 2, 2013). O Facebook é trazido pelos entrevistados como a grande 

plataforma para reunir pessoas a favor de alguma causa, onde podem ser proporcionados 

debates que, em algumas ocasiões, acabam até gerando ações. 

Sobre a programação que costumam assistir na TV, a grande maioria cita filmes e 

noticiários, os horários são durante as refeições do meio-dia e jantar. Para os entrevistados, a 

TV está presente nos momentos em que a família costumar reunir-se, porém a programação 

segue pela preferência dos pais. Os entrevistados 3 e 5 comentam que também possuem o 

hábito de olhar novelas. Sobre o conteúdo audiovisual reproduzido na mídia digital, o 

Entrevistado 1 (2013) relata que “até documentário você baixa na internet e assiste no 

computador, porque não passa na hora que tu quer. Então, se tu quer assistir, vai na internet 

e vê”. Percebe-se que a internet é um meio mais ágil e fácil, mas, principalmente, o mais 
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cômodo para busca de informações e entretenimento. O usuário imerge no conteúdo que 

quiser, no momento em que preferir e durante o tempo que achar necessário. Esse é um 

diferencial que faz da rede mundial de computadores unanimidade entre o público jovem. 

Indagados sobre os formatos de conteúdo que mais atraem sua atenção, o Entrevistado 

2 (2013) entende que “a internet já se expandiu tanto que ela tá em todas as áreas, todos os 

vídeos, áudio, imagem, projeto ou esquema. Quando alguém quer buscar uma boa noticia, 

vai encontrar”. Também, são comentados alguns programas como, por exemplo, o Jornal 

Nacional e o Fantástico que continuam na internet após o término do horário na televisão. 

Para eles, trata-se de um aspecto favorável, já que há uma nova forma de aprofundar o 

assunto. 

Questionados se a TV é uma segunda tela para eles, estando presente mesmo sem a 

total atenção, três dos entrevistados afirmam que sim. O Entrevistado 2 (2013) afirma que 

“hoje em dia, com o Facebook, não dá nem tempo de olhar na televisão. Você olha uma 

manchete lá e já acessa”. Para ele “o que acontece é que tá passando a novela enquanto está 

dando algum acontecimento, então, aparece na internet e você já olha. Já no jornal, só 

depois de 2 horas tu acaba vendo” (ENTREVISTADO 2, 2013). A partir destes relatos, é 

possível dizer que o público pesquisado é impaciente pela informação, pois necessitam saber 

do ocorrido em questão de minutos e, de preferência, serem os primeiros a divulgarem para 

seus amigos.   

Outra possibilidade do meio digital é interação entre os usuários. “Essa é a diferença 

da internet. Tu vê a noticia e têm os comentários das pessoas, cada um tem sua opinião, 

então eles vão discutindo e gerando novos atos” (ENTREVISTADO 7, 2013). Em função 

disso, compreende-se que eles não ficam satisfeitos somente com o que é trazido pelos 

veículos, mas sim, procuram novos comentários e reflexões para, posteriormente, formar sua 

opinião. Sobre as mudanças no papel do espectador, explica-se da seguinte forma: 

 

Hoje, o consumidor médio tem ferramentas que jamais estiveram à sua disposição. 

De fato, têm sua própria imprensa, sob forma de computadores conectados à 

internet. Eles têm os meios de contar suas narrativas para grande número de pessoas 

próximas e distantes, e essa capacidade muda o relacionamento estabelecido entre os 

consumidores e provedores de informação tradicionais. O papel dos consumidores já 

não é somente consumir. Suas expectativas mudaram. São eles agora parte do 

diálogo - estão engajados no tipo de discurso que antes ocorria muito além de sua 

esfera de ação (SAAD, 2003, p. 13). 

 

  

 Sobre essa reflexão, entende-se que, cada vez mais, o consumidor vem assumindo 

novos papéis e se tornando também produtor de conteúdo. Com a ascensão das mídias 

digitais, mais especificamente do Facebook, torna-se fácil para o usuário divulgar suas 
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produções ou até mesmo intervir em outras. O que mudou com a consolidação da internet foi 

a participação e o modo como se interage em diferentes assuntos. Questionados sobre que 

sites costumam acessar, todos os entrevistados prontamente responderam: “Facebook”. Sobre 

a rede social, o Entrevistado 2 (2013) responde que ela “vai abrindo um leque de coisas, tem 

notícia, dai aparece entretenimento, depois tu clica lá e curte uma página daquele seriado 

que tu gosta, e assim vai. Você procura e acha”.  

 Sobre o tempo de acesso a internet, dos sete entrevistados apenas um não costuma 

acessar com frequência, os outros seis tem o hábito de estar on-line sempre que estiver com 

tempo disponível. O Entrevistado 4 (2013) reflete da seguinte forma:  

 
Eu acho que depende, pois logado na internet, com internet a disposição, é 24 

horas. Mas o tempo que eu dedico para pesquisar alguma coisa na internet é nas 

minhas horas de folga, que é antes de começar o trabalho, meio dia ou das 6 às 7 

horas.  

 

Com o desenvolvimento da tecnologia de internet 3G, disponível para celulares, os 

usuários passam a ficar conectados 24 horas por dia nas redes sociais. Porém, há certa 

diferença entre estar apenas conectado ou com a atenção dedicada a internet.  

 O Entrevistado 1 (2013) traz um aspecto importante sobre as corporações, afirmando 

que “as empresas de hoje estão logadas 24 horas para ver o que o pessoal responde, que é 

pra movimentar”. Quando questionados se seguem algumas empresas no Facebook, todos 

afirmam que sim, “até pra saber sobre o lançamento, digamos, em relação às marcas” 

(ENTREVISTADO 3, 2013). Os segmentos das páginas mais seguidos pelos entrevistados 

são variados, entre os lembrados pelas mulheres estão empresas ligadas à moda, roupas, 

calçados e maquiagens. Para os homens, sites de compra coletiva, calçados, games, 

computadores e tecnologia são o que mais lhes interessam. A partir disso, é compreensível 

que a “internet não dever ser considerada apenas mais um meio de comunicação. Ela é o 

sistema de circulação da nova economia” (MARTIN apud SAAD, p. 52, 2003).  

 O desenvolvimento e consolidação do Facebook como maior plataforma de interação 

digital trouxe aos consumidores uma nova possibilidade de acompanhar as marcas de perto, 

também interagindo e tornando-se fundamental no processo de construção das mesmas. Ainda 

para Saad (2003, p. 52) “um aspecto fundamental quando falamos de estratégias digitais ou 

posicionamentos das empresas informativas com relação à internet, é seu real significado para 

cada empresa”. É perceptível que cada empresa visa seu consumidor de forma singular, 

propondo e atendendo aos interesses dele na rede, já que os objetivos no mundo virtual 

tomam outras formas em relação ao off-line.  
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 De acordo com as respostas dos entrevistados, nota-se que eles aceitam a publicidade 

no ambiente virtual, embora critiquem que às vezes há excessos. O entrevistado 3 (2013) 

sugere que “na internet têm exageros, na TV não, na TV acho que tem que ter”. Analisando 

essa afirmação, nota-se que a publicidade vinculada em televisão já está no cotidiano dos 

sujeitos, não os incomodando. Já na internet, um meio considerado instantâneo, de 

entretenimento e socialização, eles observam certo exagero, o que se deve pela forma como se 

portam na web. O internauta jovem quer o acesso em segundos, é impaciente e não aceita ser 

bloqueado e atrasado pelas mensagens publicitárias. Já na televisão, a importância não é a 

mesma, talvez pelo fato de que não costumam assistir com frequência. 

 São consideradas certas diferenças entre a publicidade, para eles o que é bom sempre 

tem espaço e será válido olhar, assim afirma o Entrevistado 4 (2013), dizendo que 

“publicidade criativa é sempre legal”. Percebe-se que essa afirmação é defendida pelos 

outros entrevistados quando eles passam a citar e cantar propagandas da Coca-Cola, Natura e 

Nissan. Segundo eles, propagandas marcantes viram hits famosos e não saem da cabeça. 

Como acredita o Entrevistado 1 (2013) “nem precisa mostrar a Coca, toca aquela música 

(cantando a música) e tu já sabe que é a Coca”. Para o Entrevistado 5 (2013), o caso da 

Coca-Cola é um exemplo que se explica por “ela estar inserida por tudo que é tipo de mídia, 

televisão, rádio, internet. Ela tá por tudo”.  

 A publicidade gera boas lembranças aos entrevistados quando surte o efeito pretendido 

e apresenta qualidade. O Entrevistado 6 (2013) tem a opinião de que “publicidade boa é 

aquela que fica na tua cabeça, tipo, aparece o produto e você lembra da propaganda”. Essa 

afirmação é complementa pelo Entrevistado 1 (2013) que acredita ser “um lado mais 

emocional e psicológico que se simplifica”. Já o Entrevistado 3 (2013) discorda em alguns 

aspectos, respondendo de que “às vezes a publicidade influência a tua cabeça, tem aquela 

música chata, mas ela tá dentro da tua cabeça”. Levando em conta a última resposta, 

compreende-se que uma propaganda viral, por exemplo, pode até apresentar resultado eficaz, 

no entanto, se for emitida a longo prazo e com veiculações demasiadas, resulta no desprezo do 

espectador, pois a repetição abusa de sua paciência. Outra interpretação sobre a maneira como 

a publicidade se apresenta, surge da seguinte forma: 

 

Estamos constantemente sendo submetidos à uma avalanche de produtos que pouco, 

ou quase nada, significariam para nós se não fosse a auréola que a publicidade lhes 

confere. Valendo-se do poder das palavras, ela garante a esses objetos um status 

especial, mitificando-os: um relógio pode transformar-se em uma joia; um carro, em 

símbolo de prestígio, etc. (MONNERAT, 2003 apud PIQUET, 2009, p. 7).  
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 É indiscutível o que a publicidade representa e acrescenta aos produtos e serviços, 

fazendo deles mais que bem materiais, mas também uma necessidade de ter e aparecer. Uma 

pessoa não compra uma Ferrari vermelha somente por ser um excelente carro, mas sim pelo 

significado que a marca e a cor representam na sociedade. A publicidade, aliada a outras 

estratégias comunicacionais, impõe aos sujeitos uma nova representação de algo que aos 

olhos é visto somente como um bem material.  

 O meio principal da propaganda é a televisão, quando perguntados se param para ver 

publicidade nessa mídia, o Entrevistado 6 (2013) responde: “quando chama a atenção” e 

complementa dizendo que “tem propagandas que a gente até procura na internet”. Todas as 

pessoas concordam com esta afirmação. Com esse pensamento, fica claro a importância da 

convergência entre as mídias, fator que acaba levando o conteúdo para outros meios e outros 

públicos. Os entrevistados argumentam que se veem comentários favoráveis sobre 

determinadas propagandas, eles se sujeitam a ir pesquisar e assisti-las. Esse pode ser 

considerado outro fenômeno da publicidade, pois, quase sempre, ela é imposta e vai ao 

encontro do público, nesse caso, contudo, ocorre o contrário.  

Complementando sobre a mudança do papel do espectador, acredita-se que nele 

“emerge um papel transformado do leitor/espectador/ouvinte em usuário internauta, com um 

enorme poder de intervenção, diálogo e escolha de emissores e mensagens” (SAAD, 2003, p. 

57). De acordo com os entrevistados, eles procuram as propagandas na internet, muitas vezes, 

opinando, comentando e até compartilhando o conteúdo. Há uma transformação de simples 

internautas pesquisadores em produtores e intervenientes da informação.  

 Em meio aos comentários e argumentações sobre a necessidade de propagandas 

criativas, surge o ponto alto da pesquisa. Para o Entrevistado 1 (2013) “o Brasil está muito 

bem em publicidade, eu acho isso, em criatividade”. Então, o Entrevistado 3 (2013) lembra 

que “um bom exemplo é a propaganda da Panvel”, o Entrevistado 4 (2013) complementa: “a 

da Sofia”. Mesmo sem os entrevistados saberem que tratava-se da propaganda estipulada 

como objeto de estudo desta pesquisa, o filme publicitário surge entre os comentários. O 

Entrevistado 4 ainda expõem seguinte forma, “é, a da Sofia, doeu muito no coração”.  

 O filme publicitário da Panvel é lembrado, pois, de alguma forma chamou a atenção 

do público entrevistado. Como relata o Entrevistado 3 (2013), “essa é uma das propagandas 

que tu pode ter visto um pedacinho na TV, mas tu vai procurar para ver completo”. A 

afirmação refere-se ao fato de que, na televisão, pode-se ver a propaganda quando ela já está 

em andamento, sendo a internet uma saída para procurar aquilo que já lhe cativou outrora.  
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 Dando continuidade aos questionamentos sobre publicidade na internet, os 

entrevistados são indagados se as veiculações na web chamam sua atenção. As respostas 

sugerem a mesma ideia da televisão, se for algo que atrativo, sim. Sobre o Facebook das 

marcas, “se te chama à atenção a capa, você entra” (ENTREVISTADO 5, 2013). Já sobre os 

produtos audiovisuais publicitários inseridos nesse meio, o Entrevistado 1 (2013) acredita que 

“os primeiros 10 segundos são os mais importantes no vídeo”. O Facebook é visto por eles 

como uma ferramenta de aproximação das marcas. Sobre as redes sociais, pode-se entender 

desta maneira: 

 

As redes sociais revolucionaram as estratégias de comunicação entre as marcas e os 

consumidores. Financiadas principalmente através de publicidade, as redes sociais 

têm um potencial extraordinário na propagação de informação e valores, no aumento 

de vantagens competitivas para as empresas, na partilha de conhecimento, entre 

outros (OLIVEIRA, 2013, p. 5).  

 

 As redes sociais podem ser consideradas um território dominado pelo público jovem. 

Nelas, eles se sentem à vontade para reclamar, expor suas ideias, propor soluções e tornar 

público qualquer acontecimento que lhes instigue. Tratadas como uma ferramenta de 

comunicação das empresas, o Facebook virou uma nova plataforma de contato com o público, 

tendo seus objetivos trabalhados para compreender o universo do consumidor e contribuir de 

alguma maneira. Hoje, qualquer corporação que exerce influência e possui reconhecimento na 

sociedade, tem quase obrigação de estar presente no Facebook para não ficar atrás da 

concorrência.  

Como explica Kirkpatrick (2011), o Facebook produz uma forma viral ao conteúdo 

publicado. O fator simultâneo é um aliado para espalhar a informação por diferentes grupos, o 

que gera o acesso repentino e para um grande número de pessoas, indo de uma em uma, com 

rara facilidade. Voltando-se a mesma discussão e levando ao meio televisivo, o Entrevistado 1 

(2013) pensa que “na TV você não consegue escolher, a TV tu não consegue passar ou mudar 

o que está ali, tu vai ter que ver aquilo mesmo”. Nessa situação, é compreensível que o 

acesso à informação se dá de diferentes maneiras em cada mídia, porém, para a publicidade, 

há a necessidade do conteúdo se propor ao espectador, assim afirma Oliveira (2013, p. 1). 

 

A publicidade tem de ir ao encontro do cliente e, portanto, a empresa tem de 

redefinir toda uma estratégia de comunicação com o intuito de fazer chegar ao 

consumidor final o seu produto. E é aqui que surge o marketing digital, as 

plataformas online ou mais propriamente as redes sociais.  
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De acordo com as respostas dos entrevistados, é perceptível que essa situação no meio 

digital já alcança certas contradições, sendo o espectador também um responsável por 

procurar a publicidade, mesmo que isso aconteça poucas vezes. Fato é que a comunicação e o 

marketing digital são necessários para aproximar-se do cotidiano dos sujeitos e inserir as 

marcas em suas vidas. Porém, sabe-se que, certas vezes, a publicidade invade a privacidade 

das pessoas. Quando questionados sobre isso, o Entrevistado 1 (2013) mostra-se com pouca 

importância, para ele “no Youtube tem aqueles 5 segundos, mas você tem a opção de olhar ou 

não olhar”. Já o Entrevistado 7 (2013) contraria dizendo que “tem uns vídeo que não tem 

essa opção”. 

 Quando solicitados a exporem suas opiniões sobre os cinco segundos de propaganda 

em alguns vídeos do site Youtube, a maioria dos entrevistados se diz contrário, argumentando 

que é uma forma chata e irritante de anúncio. Como acrescenta o Entrevistado 6 (2013) “por 

você escolher o vídeo, acho que não poderia ter uma publicidade na entrada”. Apesar de 

achar uma forma invasiva de anúncios publicitários, o Entrevistado 3 (2013) ressalta que 

“isso é importante, querendo ou não, por que hoje em dia você não fica mais tanto na TV, 

então eles precisam achar um jeito da gente poder ver a publicidade, não adianta, e eles 

vão”. Entre todos os entrevistados, apenas um mostra-se mais receptivo para os cinco 

segundos de propaganda no Youtube, para ele “são apenas cinco segundos, não vai matar 

ninguém por cinco segundos” (ENTREVISTADO 1, 2013).  

 Nessa perspectiva, cabe analisar as opiniões dos entrevistados a partir do contexto 

atual da comunicação, uma era voltada a informação digital, em que a rapidez e a facilidade 

de acesso são fatores predominantes. Como afirma a grande maioria, não é aceitável o fato de 

não ter a opção de passar a publicidade antes dos cinco segundos. Porém, vale lembrar que na 

televisão ocorre o mesmo caso, entretanto, com mais tempo de anúncio, pois o espectador 

também não possui a alternativa de passar o anúncio adiante e voltar a programação que 

gostaria de assistir.  

 Diante do que foi visto, a respeito da publicidade, meios de comunicação, informação 

e entretenimento, assim como plataformas de acesso, faz-se necessário expor aos participantes 

o filme publicitário escolhido como base para analisar as percepções e reações dos sujeitos 

entrevistados. O filme “A história de Sofia” é passado em uma televisão, com os sete 

entrevistados colocados em frente à mesma. Através da figura do mediador, é anunciado o 

audiovisual que servirá como base para a compreensão da percepção dos jovens.   

 Logo ao início do filme surgem os primeiros comentários, “eu vi esse vídeo” afirma o 

Entrevistado 2 (2013), questionado em tom de ironia pelo Entrevistado 3 (2013) “quem que 
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não viu?”. No decorrer do filme, quando aparece a cachorrinha Sofia ainda pequena, outros 

comentários surgem de forma espontânea, “Oh, que amor”, diz o Entrevistado 6 (2013); 

seguido por “Oh, meu deus”, Entrevistado 5 (2013). Do começo ao fim, os entrevistados 

apresentam um olhar atento e mostram-se muito interessados em acompanhar o desenrolar da 

história, mesmo a maioria já tendo visto.  

Por parte das entrevistadas do sexo feminino (3, 5, 6), é perceptível a emoção que 

toma conta delas, entre sorrisos e olhares de angústia, demonstram como o filme mexe com o 

emocional. Em alguns momentos, duas pessoas chegam a segurar as lágrimas para não chorar, 

como é o caso das Entrevistadas 5 e 6. O Entrevistado 3 (2013) acrescenta durante o filme 

“não tem como não se emocionar”. Já os entrevistados do sexo masculino, apresentam-se 

mais sérios, não demonstrando emoções, porém acabam se envolvendo completamente na 

história. Em certos instantes eles sorriem e reagem com expressões de contentamento com 

aquilo que estão vendo. Ao término do filme, o Entrevistado 2 (2013) analisa que “cachorro 

mexe mais com a gente do que qualquer coisa”, já o Entrevistado 5 (2013) brinca afirmando 

que “é sacanagem colocar cachorro em propagandas”.  

Sobre os modos de fazer com que a propaganda seja mais atrativa ao espectador, 

Figueiredo (2005, p. 120) acrescenta que um “caminho para cativá-lo é contar uma história 

com aumento gradual de tensão. Como em um filme de suspense, o observador não consegue 

desgrudar os olhos da tela até a solução do conflito que criou essa tensão”. Observa-se que 

esse é o caso do filme em questão, “A história de Sofia”, que no decorrer de sua narrativa vai 

prendendo, cada vez mais, o espectador à tela. O autor acrescenta ainda que “é bastante difícil 

contar uma história, criar a tensão, fazê-la crescer, atingir o clímax e apresentar um desfecho 

surpreendente em 30 segundos” (FIGUEIREDO, 2005, p. 120). Sendo assim, entende-se que 

o filme mais longo é capaz de cumprir melhor os momentos necessários em uma história 

audiovisual. 

A estratégia de persuasão focada no lado afetivo dos consumidores sugere o 

envolvimento deles com a história apresentada, criando novos elos entre marca e anunciante. 

Para Piquet (2009, p.4), “a utilização de imagens que remetem ao inconsciente coletivo do 

consumidor permite maior envolvimento emocional e maior aproximação deste com a marca, 

criando laços afetivos que, por sua vez, resultam em vendas e fidelidade às marcas”. 

Após a apresentação do filme publicitário “A história de Sofia”, é dada continuidade aos 

questionamentos, desta vez, mantendo o foco nas opiniões dos entrevistados acerca da 

propaganda anunciada pela Panvel.  
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Os participantes são questionados se já haviam visto o filme anteriormente e por qual 

meio, internet ou televisão. O Entrevistado 3 (2013) afirma que na “primeira vez eu olhei na 

TV, mas depois vi outras vezes na internet”. Já o Entrevistado 2 (2013) relata da seguinte 

forma, “olhei na internet porque alguém compartilhou e colocou muito bom, daí parei pra 

olhar”, a partir dessa opinião, acredita-se que foi através do Facebook, site que possibilita a 

opção de compartilhamento de conteúdo. Como acredita Zeng et al. apud Oliveira (2013, p. 

24), “quando a publicidade nas redes sociais é vista como relevante por parte dos utilizadores, 

eles aceitam-na mais facilmente e reagem a ela de forma positiva”. Percebe-se que a opinião 

de outras pessoas gera curiosidade sobre o assunto, pois como discorre o Entrevistado 6 

(2013) “eu olhei porque alguém me disse que era bom”.  

Vale destacar que somente um dos participantes assistiu ao filme primeiro pela 

televisão, o restante dos entrevistados afirma ter visto pela internet. Indagados sobre o que o 

filme despertou nos entrevistados, qual a reação deles e o que poderiam dizer a respeito, o 

Entrevistado 3 (2013) crê que “comove”, ainda acrescenta dizendo que “é aquela coisa de 

amizade, aquele olhar de saudade” (ENTREVISTADO 3, 2013). Com a mesma opinião, um 

dos participantes acredita que “é algo que tenta comover, mexer com o coração” 

(ENTREVISTADO 2, 2013). Já o Entrevistado 4 (2013) destaca os elementos positivos que 

compõe o filme, para ele “tem família, tem bebê, tem cachorro, tem música triste. É para 

comover mesmo”.  

 Sobre o tema que envolve o filme da Panvel, o Entrevistado 3 (2013) conta que para 

ele “o que a propaganda fala é sobre amizade”. Aos poucos, percebe-se que a história gera 

lembranças nos participantes, fazendo com que eles tragam a mensagem anunciada e reflitam 

sobre suas vidas. Como afirma o Entrevistado 1 (2013) “às vezes você deixa um pouco de 

lado mesmo, por uma coisa mais importante na tua vida”, lembrando o momento do filme em 

que o dono não dá muita atenção a cachorrinha Sofia, em virtude do nascimento da sua filha. 

Uma das pessoas aprofunda no assunto, trazendo a questão para sua própria vida e refletindo 

as consequências do uso incessante da internet, como é relatado da seguinte forma: 

 

Muitas vezes essa questão internet mexe com a gente. Por exemplo, está teu 

cachorrinho lá deitado e você fica na internet. As minhas quando eu estou na 

internet, elas deitam na minha cama e eu fico lá no computador (ENTREVISTADO 

6, 2013). 

 

 Sobre a publicidade que apresenta características afetivas, Castro (2004, p. 2) acredita 

que se trata da “publicidade voltada para a sensibilização do consumidor, fundada no 

princípio da emoção, o que envolve prazer, fascínio, encantamento”. Percebe-se que o filme 
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desperta a emoção pretendida nos entrevistados, chegando a fazer com que eles reflitam sobre 

sua própria vivência pessoal, o que gera uma imagem positiva acerca da marca anunciante, 

pois, a mesma demonstra que privilegia a amizade com seus consumidores.   

 Os participantes são motivados a comentar e expor sua opinião sobre o fato do filme 

pertencer a uma farmácia. Para o Entrevistado 1 (2013) “ele traz o bem-estar”, ele ainda 

acrescenta lembrando que “inconscientemente você grava isso da Panvel” 

(ENTREVISTADO 1, 2013). Já outra opinião mostra-se importante para avaliar o contexto do 

anúncio da farmácia, como analisa o Entrevistado 5 (2013) “eu não tive a impressão de que 

essa propaganda tem a ver com a Panvel, mas você vai lembrar da marca”. O Entrevistado 1 

(2013) concorda afirmando que “você vai ver a Panvel e vai lembrar do sentimento que o 

comercial passou”. 

 Conforme as argumentações dos entrevistados, o sentimento que o filme desperta faz 

com que os afetos voltem à tona quando for visualizada a marca Panvel ou, até mesmo, 

quando precisarem ir em alguma farmácia e irão lembrar dela como opção. Como traz o 

Entrevistado 2 (2013), “lembrando da farmácia já é algo positivo. Por que quando você 

precisar, vai falar: ah, vamos na Panvel”. A partir disso, surge uma reflexão importante. 

Segundo o Entrevistado 5 (2013) “é muito mais interessante uma propaganda assim, pra 

lembrar do nome Panvel, do que passar os preços e produtos”. Percebe-se que os 

participantes estão abertos ao que as marcas podem oferecer, além do que já é 

tradicionalmente feito. O preço não aparece como uma variável decisiva para os participantes, 

já que eles se mostram muito mais receptivos a publicidades criativas, engraçadas ou que 

despertem algum sentimento.  

 Sobre a real influência que o filme exerce sob os entrevistados, duas pessoas mostram-

se contrárias, acreditando que “essa não é uma propaganda que vai te envolver a chegar à 

farmácia. Ela não vai te influenciar a ir” (ENTREVISTADO 3, 2013). O Entrevistado 7 

concorda afirmando que “não vai te influenciar a ir”. A real influência que essa publicidade 

exerce sob o público é questionável, como já visto nos estudos sobre persuasão, a emoção é 

trabalhada em longo prazo no inconsciente do consumidor. Porém, o restante dos 

entrevistados é contra as opiniões anteriores, argumentando da seguinte maneira, “eu me 

influencio. É como se eles convidassem nós a ter um aconchego diferente” 

(ENTREVISTADO 5, 2013). Tendo em vista os relatos anteriores, percebe-se que as opiniões 

divergem entre os participantes, mesmo que com receio por parte de alguns deles, a grande 

maioria acredita que o filme influencia e exerce uma função estimuladora para o consumo da 

marca.   
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 Mostrando-se confuso em relação às extensões resultantes do filme, o Entrevistado 3 

(2013) entende que “é um processo de divulgação da marca. Essa propaganda ganhou, tu vai 

lembrar de cachorrinho, da Sofia, da Panvel e pronto. É isso que tu vai lembrar”. Apesar de 

acreditar que o filme não influência no consumo, o participante demonstra que se trata de uma 

propaganda marcante e que resulta na lembrança da marca. Sobre a eficiência do filme “A 

história de Sofia”, o Entrevistado 1 (2013) crê que “você ir pros sentimentos das pessoas 

sempre vai dar certo”. Sobre a publicidade voltada aos afetos, Castro (2004, p. 6) reflete da 

seguinte forma:  

A publicidade sustentada no consumo emocional é aquela que busca despertar 

atenção e provocar interesse, trabalhando mais no eixo da subjetividade, do 

magnetismo, do fascínio. A estratégia de base é o fazer-querer, centrado na sedução, 

que se caracteriza como um processo pautado na subjetividade do sujeito 

consumidor, uma vez que o objetivo é atingir sua sensibilidade, através de ações que 

vão da simples expressão de ludicidade ao mais profundo encantamento. A sedução 

é um jogo de penumbras, de fantasias, construído na mistura do real e do imaginário. 

 

 Tal afirmação vem ao encontro ao que acontece no filme da Panvel, aonde os 

entrevistados mostram-se emocionados e envolvidos pela mensagem passada pela farmácia. 

Dando continuidade a pesquisa, busca-se saber se os participantes são estimulados mais pelos 

preços ou pelo contexto emocional da marca, como no caso das Farmácias Panvel. Sobre isso, 

o Entrevistado 6 (2013) alega  que “vou no lugar onde me tratam bem. Se me trataram bem 

muitas vezes, nem importa o preço. Por exemplo, tu vai chegar em uma farmácia que 

ninguém vem falar contigo, nem vão te atender, eu não volto mais nesse lugar”. Para ele, o 

preço não está em primeiro lugar, pois, prioriza o atendimento e o ambiente como um todo.  

Como acredita a maioria, o preço é fundamental e deve ser levado em conta, porém, 

ele não exerce tanta importância quanto à marca, sendo considerada qualidade do serviço 

prestado, ambiente e o atendimento. A respeito disso, Volli apud Peruzzolo (2010, p. 43) 

considera que “a publicidade que procura vender um automóvel por seu preço ou um 

detergente por sua eficácia química, será facilmente considerada banal”. Levando em conta a 

opinião do autor, nota-se que o diferencial aplicado a proposta da Panvel se destaca em meio 

aos anúncios vistos como clichês.  

 Perguntados se compram na Panvel, quatro entrevistados afirmam que sim, já 

compraram ou costumam ir com frequências. Já os outros três participantes dizem não, um 

deles alegando que não costuma ir à farmácia, outro diz ser longe de casa e o último nunca foi 

por ser fiel a uma marca concorrente.  

Ao serem questionados sobre a relação entre a comunicação da Panvel e o modo como 

são recebidos na farmácia, o Entrevistado 3 (2013) acredita que, certas vezes, não condiz com 
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o esperado, podendo “mudar de uma farmácia para outra, muda o jeito que as pessoas são. 

Nem todas tem aquela coisa de atender bem”. Para eles, se trata de uma variável, afinal, nem 

sempre os atendentes vão estar dispostos em recebê-los da melhor forma. Apesar disso, os 

participantes também acreditam que a Panvel é uma farmácia diferenciada, tanto no modo 

como estabelece a relação com seus clientes quanto em quesitos como qualidade dos 

produtos, serviços e atendimento individualizado.  

 Voltando as reações ocasionadas pelo filme “A história de Sofia”, busca-se saber 

outras opiniões sobre os efeitos resultantes do mesmo e qual a eficácia do anúncio. O 

Entrevistado 5 (2013) reflete sobre a propaganda afirmando que “me deixou muito 

emocionado, se eu não tivesse no meio de outras pessoas estaria chorando”. Já o 

Entrevistado 6 (2013) nota que “no início provoca aquela tristeza dela tá ali abandonada e 

sozinha, mas depois vem o sentimento de saudade, entre ela e o dono”. Sobre isso, Peruzzolo 

(2010, p. 106) acrescenta que “um personagem é uma ficção, que é usada como estratégia por 

um enunciador, para fazer andar uma narrativa e veicular determinados valores”. Com base 

nesse relato, é compreendida a relação estabelecida através da personagem principal da 

história, o qual serve como plataforma de transmissão de valores na ficção, em meio a uma 

estratégia da marca para veicular seus valores.  

 Segundo o Entrevistado 2 (2013) o filme “é apelativo. Apelou pra animal que é algo 

que mexe lá no fundo mesmo. Por que um animal com uma carinha triste não tem como 

resistir”. A respeito disso, o Entrevistado 6 (2013) sugere que é “é uma mistura de 

sentimentos presentes”, fato que, para o Entrevistado 5 (2013) “faz prender até o final”. 

Como relatam os participantes, o filme da Panvel possui em sua narrativa um suspense capaz 

de captar a atenção até os momentos finais, o que se deve a estratégia persuasiva adotada pela 

publicidade, em que a solução do caso somente se apresenta no desfecho da obra.  

 Complementando sobre isso, o Entrevistado 3 (2013) fala que se sentiu “um pouco 

triste por ver a Sofia sozinha. Mas no final dá aquela sensação de alívio, que ele foi dar 

atenção pra ela”. A partir dessa opinião, entende-se que todo contexto da obra é construído 

em busca da dramatização e envolvimento com o filme, ao final, trazendo uma solução que, 

como o entrevistado abordou, proporciona a sensação de alívio. O Entrevistado 1 (2013) 

acredita ser “uma explosão de sentimentos. Começa um sentimento vir atrás do outro. Vem 

uma emoção e começa a sair outra e outra”. Percebe-se que eles são unânimes e aceitam que 

o filme os emocionou, o Entrevistado 3 (2013) alega que “influência demais e quando vê tu tá 

desabando ali”, ainda confessa que “para mim já estava vindo lágrimas nos olhos. É uma 

combinação perfeita” (ENTREVISTADO 3, 2013).  
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Sobre o papel das marcas na era da convergência, em que o conteúdo se dissemina 

pelas múltiplas plataformas, Jenkins apud Mantello (2013, p.8) acredita que “há um forte 

interesse em integrar entretenimento e marketing, em criar fortes ligações emocionais e usá-

las para aumentar as vendas”. A estratégia de persuasão afetiva está diretamente ligada ao 

entretenimento, como é o caso da narrativa do filme “A história de Sofia”. Entende-se que a 

propaganda objetiva diretamente emocionar, mas a consequência está voltada ao marketing de 

aumento de vendas, criando laços e fidelizando os clientes.  

Sendo assim, os entrevistados são motivados a trazer sua opinião a respeito de uma 

comparação entre o filme “A história de Sofia” e uma propaganda tradicional que anuncia 

ofertas da mesma marca. O Entrevistado 5 (2013) é direto em dizer que “não me chamaria 

atenção”, outro participante completa afirmando que “trocaria de canal. Eu acho que eu 

olharia só se tivesse a fim de comprar algo na farmácia, pra ver se tem alguma coisa na 

promoção” (ENTREVISTADO 6, 2013). A maioria dos entrevistados demonstra que se fosse 

uma propaganda de preços não chamaria atenção e não assistiriam, porém um deles é 

contrário e diz que “ia chamar atenção, mas não comover como foi essa propaganda da 

Panvel”. 

 A respeito do formato do filme da Panvel, o qual apresenta um vídeo com mais de 4 

minutos, os entrevistados são questionados se costumam parar e assistir a comerciais mais 

longos. Eles afirmam que sim e o Entrevistado 1 (2013) acrescenta falando: “olha esse filme, 

por exemplo, eu nem notei que passou 4 minutos”. Todos os participantes concordam com a 

afirmação anterior, para eles o filme prende a atenção e o tempo de duração é esquecido. 

Trata-se de um fator curioso e contraditório, pois os próprios entrevistados já haviam 

assegurado anteriormente que possuem preferência por informações rápidas e curtas. 

Dizendo não se importar com o tempo de duração, os entrevistados discutem sobre o 

filme ser chamativo e justificam alegando que assistem “se for uma propaganda assim. Agora 

se for uma propaganda longa e não chamativa, aí não, daí fica difícil” (ENTREVISTADO 2, 

2013). O Entrevistado 4 (2013) traz um questão importante ao estudo, ele defende que “se 

todas as propagandas da TV fossem assim, daí não ia dar certo”. A partir disso, compreende-

se que o diferencial aqui estabelecido é justamente o fato do intervalo comercial não 

apresentar, frequentemente, filmes mais longos e criativos, como foi o caso da Panvel. Isso 

faz com que haja destaque ao anunciante que apresentar uma mensagem distinta de tudo que 

se vê normalmente. 

Nesse diferencial, também estão alguns elementos que compuseram a narrativa do 

filme. A respeito disso, o Entrevistado 1 (2013) resume que “todo mundo gosta de cachorro e 
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animal, daí eles vão pegar um público-alvo desse tipo”. Já para o Entrevistado 5 (2013), “é a 

mesma coisa, bota uma mãe, um filho, um bebezinho, também emociona”. De acordo com 

eles, as personagens que constroem o filme colaboram para a história se tornar ainda mais 

emocionante. Lévy (1993) apud Mantello (2013, p.8) sugere que “os elementos de uma 

mensagem constroem e remodelam universos de sentido” que, para ele, é considerada uma 

noção de hipertexto. Assim, compreende-se o contexto do filme como sendo trabalhado 

através da utilização de diversos elementos que despertam novos sentidos na obra e no 

espectador que a assiste. 

Finalizando o Grupo Focal, instrumento de pesquisa utilizado neste estudo, os 

entrevistados são perguntados a respeito da percepção que tiveram sobre o filme publicitário 

“A história de Sofia”, da rede de Farmácias Panvel. O Entrevistado 2 (2013) faz uma análise 

geral, entendendo que “a forma de filmagem é boa, a trilha sonora é boa. E o que acontece 

durante, não tem nem o que comentar”. Outro participante vai além, aprofunda o pensamento 

e sugere que o filme “te tira do confortável, ele te incomoda. Por que é sobre o sentimento 

com um cachorro, tu acaba saindo do teu conforto. Tu sente essa emoção” 

(ENTREVISTADO 1, 2013).  

Dando sequência à questão proposta anteriormente, nota-se que os participantes 

refletem sobre suas próprias vidas, trazendo pensamentos da seguinte forma: “eu acho que 

vale à pena você pensar o que tem ao teu lado, do teu bicho. Comove você, sabe. É uma 

combinação perfeita essa propaganda”. Como aborda o Entrevistado 6 (2013) “é muita 

informação essa propaganda, leva para muitos lados, depende da interpretação de cada um. 

Pode levar pra amizade, amor, pela atenção das pessoas”. Segundo eles, o filme acaba 

despertando sentimentos profundos, fazendo com que o próprio espectador se coloque no 

lugar do personagem e reflita sobre sua vida, aspecto que demonstra o envolvimento com a 

narrativa.  

Sobre a forma como se apresenta a narrativa, o Entrevistado 1 (2013) afirmar ser 

“uma propaganda de indicação, por que normalmente quem tá na internet não vai querer 

parar pra ver. O início dela não é tão chamativo, realmente, eu não achei muito chamativo”. 

Para ele, o fato do filme ser um pouco parado nos segundos iniciais é desestimulante para 

quem vai assistir pela primeira vez. O participante acredita que a indicação é um diferencial, 

principalmente quando compartilhada por amigos no Facebook. A partir dessa reflexão, 

Bolotaeva e Cata (2011) apud Oliveira (2013, p. 14) pensam que “nas redes sociais, as 

empresas podem obter feedback dos consumidores, estabelecer uma presença da marca ou 

apenas observar a forma como as suas marcas são discutidas e percebidas”.  Dessa forma, 
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através da participação do consumidor, é possível saber o impacto causado pelo anúncio e 

monitorar as opiniões que surgem na rede. 

Sobre os meios de veiculação utilizados pela Panvel, o Entrevistado 4 (2013) pensa 

que “mais errado ainda é essa propaganda pra televisão. Imagina alguém tá lá vendo o 

jornal, que tem três ou quatro intervalos, daí no primeiro intervalo tu vê e se prende, acha 

legal. Daí no próximo intervalo dá de novo. Tem que ser bem dosado isso”. É trazida uma 

questão fundamental para ser analisada, pois o diferencial proposto pela Panvel depende, de 

certa forma, das outras veiculações vistas na TV. O fato da propaganda chamar tanta atenção, 

também refere-se ao fato do intervalo não apresentar grandes atrações, por parte das outras 

marcas. Apesar disso, o Entrevistado 3 (2013) acrescenta argumentando que: 

 
Foi lançado primeiro na internet, mas acho que a TV ajudou mais ainda. Por que 

quantas pessoas tão ali olhando a novela e assistem quando chega o intervalo. Tem 

os que saem fazer alguma coisa, mas tem os que continuam na frente da TV. E quem 

vê a propaganda nessa hora, influência o Facebook, por que várias pessoas acabam 

indo comentar lá, daí outros procuram e compartilham, e assim vai. Eu acho que é 

importante ter na TV. 

 

 

 Levando em consideração o pensamento anterior, percebe-se que a veiculação na TV, 

do ponto de vista do entrevistado, é fundamental para consolidar o que já está exposto no 

Facebook, gerando ainda mais mídia para a marca. O participante ainda complementa dizendo 

que “é uma coisa diferente, por que tu tá acostumado a ver aquela propaganda 

demonstrando produto, preço ou de 30 segundos só” (ENTREVISTADO 3, 2013). Nota-se, a 

partir das argumentações dos participantes, que realmente o intervalo é escasso de 

propagandas diferencias e que chamem a atenção desses jovens. O Entrevistado 4 (2013) 

mostra-se favorável ao anúncio na web, falando que “é uma propaganda tão legal que dá pra 

você compartilhar no teu Facebook, marcar as pessoas”.  

 Como relata o Entrevistado 1 (2013) “ela virou um viral por que muita gente 

compartilhou no Facebook”. Percebe-se que eles defendem o compartilhamento na Rede 

Social, pois acreditam que o conteúdo possui qualidade para recomendar aos amigos. O 

Entrevistado 2 (2013) estabelece um nível para os anúncios, como mostra ele, “tem o patamar 

de cada propaganda: a que tu vê; a que tu vê e gosta; a que tu vê, gosta e marca; e a que tu 

acaba compartilhando também, por que gostou tanto e quer que os outros vejam”. Nesse 

sentido, compreende-se que o filme agradou aos entrevistados, chegando ao ponto de 

defenderem a divulgação espontânea do vídeo.  

 Finalizando a pesquisa que possibilitou a construção desse trabalho, é questionado o 

filme como estimulador de consumo da marca Panvel. O Entrevistado 5 (2013), que nunca 
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comprou na farmácia, confessa que “teria curiosidade de conhecer, por que nunca fui na 

Panvel”. Já o Entrevistado 1 (2013), reflete sobre as consequências causadas pelo filme, para 

ele “isso fica tanto na tua cabeça que, quando precisar de uma farmácia, você vai lembrar da 

Panvel na hora de comprar. Quando falar em farmácia vai lembrar Panvel, da propaganda 

que fizeram, vai ter tudo aquilo na cabeça”. A afirmação anterior é defendida por Lévy apud 

Mantello (2013, p.8), que entende esse processo como heterogeneidade, que acontece quando 

“na memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas sensações, modelos, etc., e 

as conexões serão lógicas, afetivas, etc.”. 

 Como base no pensamento do autor, pode-se dizer que o filme estimula processos na 

memória dos espectadores, lembrando as sensações provocadas pelo comercial e, também, a 

marca anunciante, o que indiretamente, agrega valor à farmácia e pode gerar o consumo. 

Como aborda o Entrevistado 4 (2013) “a Panvel já é uma farmácia conhecida, acho que essa 

propaganda acrescenta mais para firmar a marca”. Por final, é estabelecida uma relação que 

demonstra a preocupação da marca com o bem-estar de seus consumidores, valorizando os 

sentimentos de carinho, companheirismo e cuidado com as pessoas.  

  

 

4.2 REFLEXÕES SOBRE A PESQUISA 

 

 Ao final das interpretações estimuladas pela pesquisa, compreende-se que o público 

entrevistado é sedento por informações e defende a internet como o melhor meio para suprir 

seus anseios. Levando em consideração a idade desses participantes, percebe-se que para os 

entrevistados não há mais espaço e, muito menos, paciência para a informação estagnada em 

horários pré-definidos. A geração que acompanhou o surgimento e desenvolvimento da rede 

mundial de computadores está mais atualizada e absorve do meio digital o conteúdo de 

maneira instantânea.  

 A clara preferência dos jovens pela web, muito se deve à flexibilidade de tempo para o 

acesso, à facilidade e agilidade com que a informação é encontrada e, também, ao conteúdo 

que se faz presente a qualquer hora e em qualquer lugar que tenha um ponto de conexão. O 

que mais surpreende, levando em consideração a pesquisa realizada, é a maneira como essas 

pessoas se desligaram da televisão, um meio que até poucos anos era inquestionável.   

 Nota-se que a televisão tem um papel fundamental na sociedade, fato que é destacado 

pelos jovens, ela é considerada uma mídia imponente e massificada, porém não é mais capaz 

de competir com a instantaneidade encontrada no meio digital. Apesar da importância da TV, 
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ela fica para trás pela demora ao surgimento da informação, além da forma como o espectador 

deve portar-se diante desse meio, dedicando a sua total atenção para o que está sendo 

transmitido. Como os próprios afirmam, a mídia televisiva é uma opção para entretenimento, 

mesmo sendo poucos os que demonstram assistir com frequência. Já para a informação, a 

internet é absoluta e cercada de argumentos que convencem sobre isso, sendo o acesso pelos 

celulares outro ponto favorável à web.  

 Em relação à internet, os jovens trazem o Facebook como a grande plataforma, em que 

o conteúdo disseminado pelas grandes massas, se encontra em um único espaço. O site de 

rede social citado acrescenta a possibilidade de filtrar o conteúdo e seguir aquilo que cada 

usuário tem como preferência, não sendo necessária a busca, pelo contrário, tanto informação 

quanto entretenimento surgem na timeline o tempo todo.  

 Sobre as marcas manifestarem-se nas redes digitais, os entrevistados demonstram 

aceitação e dizem seguir os segmentos que mais lhe interessam. Compreende-se que a 

exposição das marcas em um site que abrange um público, em sua grande maioria jovem, é 

uma estratégia de mídia gratuita e que apresenta um diferencial gritante: a interação entre 

emissor e receptor de conteúdo. Entende-se que os jovens querem opinar, compartilhar, 

criticar, elogiar, mostrar aos amigos e, antes de tudo, interagir com aqueles que estão na rede, 

incluindo as grandes empresas. 

 Em um contexto geral, eles consideram exagerada a publicidade on-line, 

principalmente, nos sites que estão cobertos por anúncios e mensagens com pop-ups. O tempo 

de propaganda obrigatória, antes de alguns vídeos do Youtube, também acarreta em 

desconforto aos usuários da web. Já no meio televisivo, eles analisam a propaganda como 

bem dosada e necessária, apesar de afirmarem que a maioria não lhes chama a atenção pela 

falta de criatividade. Sendo assim, considera-se a internet o grande meio para esses jovens, até 

mesmo, para pesquisarem conteúdos publicitários que consideram interessantes ou que ouvem 

comentários a respeito.  

 Questionados sobre a publicidade criativa, os participantes a consideram também uma 

forma de entretenimento e, em muitos casos, os anúncios interessantes chegam a ser 

procurados na web. Como eles mesmos ressaltam, propaganda boa é aquela que for lembrada 

e fixada no inconsciente. Ao longo da pesquisa, nota-se um grande número de marcas 

lembradas pelos entrevistados, incluindo até jingles que foram cantados por eles. Levando 

isso em consideração, o estudo mostra o quanto a publicidade está diluída na vida das pessoas 

sem que elas percebam, sendo a criatividade e a qualidade critérios indispensáveis ao sucesso 

de uma campanha.  
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 O ponto alto da pesquisa se dá quando os participantes citam o filme “A História de 

Sofia”, da marca Panvel, como um bom exemplo de propaganda marcante e criativa, mesmo 

antes de serem expostos ao filme. Trata-se de algo favorável ao estudo, pois a proposta que 

aqui recai é investigar a percepção dos sujeitos, tendo como base a propaganda citada. Após a 

exibição dela, os jovens demonstram-se envolvidos e emocionados com a narrativa, em certos 

momentos segurando as lágrimas para não chorar.  

 Os participantes também trazem alguns elementos do filme como fatores estimulantes 

à emoção. Para eles, a cachorrinha Sofia, o bebê e o pai são personagens que dão contornos 

dramáticos à trama, captando ainda mais a atenção do espectador e fazendo com que eles 

mergulhem para dentro da obra. Segundo os próprios entrevistados, o filme faz lembrar a 

marca Panvel como algo positivo, transparecendo o que pode ser encontrado na farmácia. Tal 

narrativa busca emocionar, envolver e comunicar ao consumidor a preocupação com o seu 

bem-estar, fazendo com que a marca seja bem vista por eles e tenha valor agregado.  

 O tempo das propagandas é muito questionado pelos autores, pois, a maioria defende a 

ideia de ser necessário captar a atenção do espectador, comunicar a marca e vender a ideia em 

poucos segundos. Porém, levando em conta a opinião dos entrevistados, o tempo para eles é 

despercebido. Expostos a um filme publicitário com um pouco mais de 4 minutos, os 

participantes surpreendem ao afirmar que não notaram o tempo passar. Segundo eles, o filme 

é tão bom e envolvente que a duração é deixada de lado e não percebida como algo negativo, 

pelo contrário, compreende-se que o tempo é um fator primordial para trazer o suspense e 

clímax necessário à narrativa.  

 O estímulo ao consumo também é bem abordado por eles, acreditando ser um filme 

que incita a compra de maneira indireta. A propaganda aqui citada emociona, demonstra certa 

preocupação da farmácia com as pessoas, o que muda a visão dos sujeitos sobre marca e faz 

com que ela seja lembrada. A consequência desses acontecimentos é a Panvel como uma forte 

opção na hora do consumo.  

 Os entrevistados demonstram mais aceitação em relação à maneira indireta como se 

propõe o consumo e afirmam não gostar de comerciais que veiculam preços e ofertas, dizendo 

trocar de canal ou não assisti-los, apesar de acharem necessários. Entende-se que contar uma 

história é um bom caminho para comunicar uma marca, desde que a narrativa esteja de acordo 

com a proposta institucional da empresa. Sabe-se que os consumidores estão atentos às ações 

empresariais e desejam ser valorizados, fato que acarreta em inúmeras oportunidades à 

publicidade, desde que se entenda o sistema emocional dos sujeitos como algo propício a ser 

abordado pela comunicação das marcas.   
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 Para alguns dos entrevistados, o comercial ser veiculado na televisão é um equívoco, 

devido ao tempo de duração, no caso do anúncio ser transmitido com frequência. Já para 

outros isso é algo positivo, pois, mesmo ao ver somente um pedaço do filme, isso acabará 

estimulando o ato de busca na internet. A grande audiência é trazida como uma questão 

importante e que defende a mídia televisiva, já que a massificação da mensagem atinge um 

grande e variado público.  

 Por final, os jovens entrevistados acreditam que o filme é uma proposta interessante e 

criativa. Eles elogiam a qualidade de filmagem, atuação dos personagens, assim como, trilha 

sonora e efeitos visuais. Sendo assim, compreende-se que os participantes são envolvidos e 

emocionados pela propaganda das farmácias Panvel, um conteúdo que eles mesmos afirmam 

apresentar a qualidade necessária para compartilhar com os amigos, através dos sites de redes 

sociais. O filme “A história de Sofia” apresenta uma narrativa com suspense interessante que, 

segundo os entrevistados, agrega um grande valor à marca anunciante.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A publicidade está incessantemente na busca por se reinventar, porém nota-se que isso 

pouco ou raramente acontece nos anúncios, principalmente os televisivos. Inovar exige dos 

criativos a compreensão máxima do universo em que o público está inserido, afinal, o 

primeiro passo para uma marca se tornar marcante é saber como adentrar na mente do 

consumidor e compreendê-lo da melhor forma.  

Sendo assim, a proposta do estudo consistia em avaliar o poder da publicidade afetiva 

aplicada sob a percepção do público jovem, quando expostos ao filme publicitário “A história 

de Sofia”, da marca Panvel. Durante a pesquisa, verifica-se que os sujeitos demonstram-se 

envolvidos e emocionados por um filme que sugere exatamente isso, ter a atenção deles e 

trabalhar em seu inconsciente afetivo, de modo a transparecer como a marca se preocupa com 

o ser humano e prioriza valores de amizade, carinho, cuidado e bem-estar.  

A partir da análise da percepção dos entrevistados sobre o filme Panvel, nota-se que é 

unânime a aceitação da propaganda pelos participantes e, ainda, são trazidas afirmações 

convictas de que o filme é de imensa qualidade e cumpre com a proposta de emocionar os 

espectadores. Durante o tempo de exibição, os sujeitos se envolvem com o comercial, 

chegando ao ponto de segurarem as lágrimas, tamanho o sentimento trazido pela história da 

vira-lata Sofia. Vale ressaltar que as participantes do sexo feminino apresentam-se mais 

frágeis que os homens, levando em consideração as suas emoções.  

 Partindo do princípio que o filme consegue ser efetivo aos espectadores, o tempo 

mostra-se também como uma aposta correta do anunciante e que não trouxe maiores 

problemas, pelo contrário, contribuiu para que a propaganda trouxesse suspense, clímax e um 

final interessante. Sendo assim, nota-se que os entrevistados são suscetíveis ao tempo. Além 

disso, pode ser levado em consideração o quanto os jovens desejam a informação de forma 

instantânea, curta e direta, mas ao mesmo tempo, é curioso o fato deles afirmarem assistir 

comerciais mais longos sem problemas, desde que sejam criativos e despertem sua atenção. 

Portanto, a duração não é um fator determinante aos filmes publicitários, mas sim, a 

criatividade e o conteúdo trazido pelas marcas. 

Já sobre a veiculação em TV, os entrevistados têm opiniões diversas, sendo que alguns 

deles acreditam que anunciar seguidamente nesse formato cansa o consumidor, já outros, 

acham o tempo necessário para atingir um público maior e leva-lo também até a internet para 
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ver a história completa e com mais calma. No meio digital, todos consideram o comercial 

como adequado de se anunciar.  

 Compreende-se que o filme da Panvel consegue transmitir com eficiência os valores 

propostos pela comunicação da marca. O fato da história ser bonita e emocionar o público, 

demonstra uma forma criativa de transmitir características e valores que a Panvel acredita e 

propõe para a relação com o seu consumidor. O contexto que envolve o anúncio da Panvel, 

também objetiva o consumo, mesmo que esse seja tratado como uma consequência.  

 O fato de o filme emocionar faz com que a farmácia seja lembrada pelos espectadores, 

o que é entendido como o primeiro passo para se chegar aos objetivos de consumo. Pode-se 

dizer que, de maneira “delicada”, a empresa apresenta uma comunicação institucional voltada 

para a relação com as pessoas, estimulando o consumo no seu formato subentendido, afinal, 

trata-se de publicidade. Então, essa propaganda é vista como uma forma mais branda e não 

impositiva de propor a compra.  

 Sobre a qualidade apresentada no filme, os entrevistados citam os elementos de trilha 

sonora, filmagem e atuações como fundamentais para trazer a emoção necessária ao 

espectador. A linguagem que propõem a sedução pelo texto e imagem é vista como fator 

importante para captar a atenção e submergir as pessoas à história.  

 Tratar de emoções é sempre delicado e sugere cuidado, uma vez que os sentimentos 

são possíveis de múltiplas reações. Na grande maioria dos anúncios publicitários, é 

perceptível as marcas preocupadas somente como o lado financeiro, deixando de lado a 

devida atenção que os consumidores deveriam receber. Propagandas com estratégias focadas 

em preços e promoções são rotineiramente vistas e, as que fogem disso, muitas vezes, abrem 

mão da criatividade em busca mensagem direta e informativa.  

 Sobre isso, a pesquisa realizada sugere que os entrevistados não se preocupam com os 

preços e nem desejam ver isso, apesar de aceitarem ser necessário em algumas ocasiões. Para 

os participantes, propagandas assim não chamam a atenção, pois não propõem nada de novo 

e, caso o anunciante não for uma marca bem vista por eles, o fator preço não irá interferir na 

visualização do anúncio.  

 Deve-se entender a persuasão como elemento fundamental utilizado pela publicidade 

para convencer o espectador à determinada ideia. Tendo em vista a pesquisa aplicada aos 

jovens, compreende-se que a Panvel fez um filme voltado ao lado afetivo em busca da 

aproximação com o seu consumidor. Por se tratar de uma farmácia como anunciante, é 

utilizada uma estratégia que visa estabelecer a relação da marca como amiga do seu 

consumidor, abordando a preocupação com a saúde e bem-estar dos mesmos.  
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  Por final, é possível visualizar que o filme publicitário “A história de Sofia”, 

veiculado pela Rede de Farmácias Panvel, estimula várias reações por parte dos entrevistados. 

Eles apresentam envolvimento com a história, ficam atentos a ela, emocionam-se e afirmam 

ser um comercial muito criativo. A propaganda também muda a imagem da marca, agregando 

valor à mesma. A veiculação na internet mostra-se interessante, pois trata-se de um anúncio 

em arquivo, com a possibilidade de ser consultado em qualquer momento. O tempo de 

duração também é propício para a mídia digital e os sujeitos jovens defendem que o conteúdo 

pode ser compartilhado e mostrado aos amigos.  

 Caracterizado também como entretenimento, segundo a análise dos entrevistados, o 

filme da Panvel é uma propaganda de resultado satisfatório. A publicidade afetiva deve 

continuar sendo observada como um bom meio das marcas valorizarem e aproximarem-se dos 

seus consumidores, pois através do uso da emoção, os sujeitos se tornam mais sensíveis às 

mensagens e o conteúdo torna-se mais interessante.  

 O objetivo geral que norteou esse estudo foi compreender a percepção do público 

jovem (masculino e feminino), quando expostos ao filme publicitário “A história de Sofia” da 

rede de farmácias Panvel. Ao final da pesquisa, conclui-se que, de maneira geral, a percepção 

dos sujeitos é favorável ao filme. Entende-se que a propaganda é criativa e realmente os 

emociona, fato que pode ser percebido através das reações apresentadas pelos entrevistados. 

Eles também defendem esse formato de anúncio, tanto pela narrativa trazida quanto pelo 

tempo de veiculação, para eles, é uma propaganda atrativa e que consegue entreter quem está 

assistindo. Sendo assim, o resultado é positivo e pode-se dizer que o filme da Panvel cumpre 

com a proposta de cativar e gerar valor à marca.  

 Como objetivos específicos haviam sido traçadas as seguintes metas: (1) estudar o 

audiovisual publicitário e os seus formatos de divulgação; (2) entender a emoção como 

estratégia de persuasão; (3) identificar as reações causadas pelo filme da Panvel, a partir da 

percepção do público entrevistado – jovens entre 20 e 24 anos. Ao longo do estudo foi 

possível compreender melhor o audiovisual, trazendo abordagens que buscaram dar base para 

a pesquisa e entender como funciona um produto publicitário fílmico. Os estudos sobre 

emoção também foram aprofundados e, através disso, pode-se ver como a persuasão age sobre 

os sujeitos e os convence a aceitarem o que está sendo anunciado. Tendo como base a 

pesquisa de Grupo Focal, foi possível perceber as reações dos entrevistados quando foram 

expostos ao filme da Panvel, notando-se a emoção que tomou conta deles e o modo como a 

propaganda foi aceita por todos.  
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 Ao final do estudo, pode-se dizer que o trabalho conseguiu esclarecer como é 

percebida a comunicação publicitária que visa emocionar o público, um tema muito amplo e 

que merece ter mais atenção dos pesquisadores. Como propostas para a continuidade de 

pesquisas desse gênero, sugere-se a comparação entre filmes da mesma marca, porém com 

objetivos diferentes como, por exemplo, um anúncio promocional e outro institucional que 

apela para a emoção. Também, a visão entre públicos distintos é uma forma interessante de 

entender como é percebida a propaganda audiovisual que utiliza estratégias emotivas de 

persuasão.  

 A pesquisa é a técnica que comprova tudo aquilo que é questionado pelos indivíduos 

e, ao longo deste estudo, foi fundamental para alcançar os objetivos propostos. No decorrer da 

trajetória algumas dificuldades foram encontradas, porém a vontade de realizar um trabalho 

de qualidade e que contribuísse de alguma forma para o campo publicitário foi um estímulo 

para continuar e conseguir atingir os resultados pretendidos. É visível o crescimento 

profissional que se alcança ao término de um trabalho desse nível, a busca por referências e o 

estudo aprofundado de outras pesquisas, torna o pesquisador mais preparado para enfrentar 

um Grupo Focal como o que foi realizado, o qual necessita de grande domínio sobre o 

assunto.  

 Compreender as preferências, como agem e se portam os sujeitos perante a uma 

propaganda de estratégia afetiva, é uma forma concreta de mostrar um campo repleto de 

oportunidades para os criativos da área. Espera-se que a pesquisa contribua para responder 

algumas inquietações que tanto cercam esse universo da comunicação das marcas, começando 

pelo entendimento da publicidade, principalmente quando vista pelos olhos do consumidor, 

fato que é de um valor imenso para quem está chegando ao mercado de trabalho. 
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APÊNDICE A 

 

 

Questionário aplicado aos entrevistados. 

 

Nome: 

 

Sexo: 

 

Idade:  

 

Qual sua formação? 

 

Qual curso faz?  

 

Qual sua profissão?  

 

Possui perfil no Facebook?  
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APÊNDICE B 

 

 

Boa tarde!  

Primeiramente, agradeço a todos os presentes pela disponibilidade e participação nesta 

pesquisa que é de suma importância para minha formação acadêmica. Essa é uma pesquisa 

com a técnica de grupo focal, que visa entender a opinião de um determinado grupo sobre 

certo assunto. Vocês serão questionados com algumas perguntas, com o objetivo de expor um 

ponto de vista pessoal e gerar um debate entre os mesmos. Peço que sejam sinceros e 

verdadeiros nas respostas, e sintam-se a vontade para falar o que acharem melhor.  

Mais uma vez, muito obrigado pela participação.  

 

Etapa 1 – Abertura da discussão.  

1) Quais meios vocês utilizam para entretenimento e busca de informações? E Por quê?  

2) Sobre a televisão, quais as programações e horários mais assistidos?  

3) E, sobre a internet, que tipo de conteúdo costumam acessar (sites, blogs, redes 

sociais)? Tempo de uso, frequência e modos de acesso? 

4) O que vocês acham sobre a publicidade inserida nesses meios?  

 

Etapa 2 – Apresentação do filme publicitário. 

 

Etapa 3 – Desenvolvimento do debate. 

1) Alguém já tinha assistido este filme antes? Se sim, por qual meio? 

2) Qual foi a primeira reação ao ver o filme?  

3) Sobre afetos e sentimentos, o que vocês poderiam falar a respeito do filme? 

4) Qual a percepção sobre este filme? Vocês gostaram, acharam interessante?  

5) Sobre a duração do filme, o que vocês acham?  

6) Como vocês veem a marca Panvel, a partir deste filme? Já foram em alguma farmácia 

da rede?  

 

 

 



74 

 

 

 

ANEXO A 

 

Texto do filme publicitário “A História de Sofia” – Panvel. (José Pedro Goulart) 

 

Se você se chama Sofia, ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique 

chateado comigo, mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de 

casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem 

pequena, parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, felpudinha e foi trazida para fazer 

companhia para a Brigite. A Brigite, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida 

há mais tempo da rua, muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi.  

Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos dois casos, isso foi só 

coincidência. Mas tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, ia até 

ficar feliz de ter uma xará como a Brigite, uma cadelinha que sabe ficar na dela como 

ninguém, sequer late para não incomodar o dono.  

Mas eu contava da Sofia, cadelinha acostumada a afagos diários, ela, até onde sei, é o 

único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com 

o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste, muito triste, 

aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha, e a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um 

pouco de lado. A Brigite não se importa muito, ela se acha no lucro: casinha, ração, água, um 

ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás, e tudo isso vem como um bônus extra, 

uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia... Nesse último fim de semana ela 

apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma.  

Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de 

Vasconcellos. Nele os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Recordo do 

imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou: o coração de vidro do título 

era a respeito dos bichos, e representava como esse coração era frágil, quebrável, ou era a 

respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções?  

Olhei para o lado, no chão, e minha filha de nove meses se divertia colocando a mão 

na boca da Sofia, puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa 

pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha quem sabe. Apenas olhava para mim. 

Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador, era apenas um olhar de saudade.  


