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RESUMO  

 

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

Palavras Chave: novas tecnologias; áudio; Vt; audiovisual; publicidade.  

 

 

ABSTRACT 

 

The central theme of this study was the new technologies in that affect the advertising. The 
digital technologies became part of our lives and expanded for diverse types of accessories, 
products, services and the telecommunications. In such case, the digital television started to 
offering another dimension of visual and sound experience: the high quality image and the 
surround sound. Therefore, this work had investigate the effectiveness in the transmission of a 
advertise message through mono or stereo (traditional) audio and the new surround 5.1  
system. This system allows the sound propagate by the three dimensions, involving the 
spectator in a audio and video experience. In accordance with this new reality, this study ist 
based on the hypothesis of that television commercial will reach greater effectiveness through 
this technology. The methodology research had generate a traditional commercial audio 
exhibition (VT 30”) configured with mono and stereo audio and another exhibition with 
Surround 5.1 audio. As results, observed the peculiarities of this to explorative and qualitative 
research, this technology shows that is possible to aggregate value to the products with the 
surround 5.1 audio broadcasting. Therefore, this study evidences the person sensibility related 
with this kind of exhibition. 
 

Key words: New Technologies; Audio; vt; audiovisual; advertising.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com o avanço dos recursos tecnológicos dos últimos anos, na área das 

telecomunicações, a televisão e todas as instâncias que permeiam esta mídia constituíram, ao 

final do ano de 2007, no Brasil, uma nova configuração. A implantação de um sistema 

nacional de TV digital gratuito que visa atender as necessidades da população brasileira 

unindo imagem com alta definição, som digital Surround 5.11, interatividade, múltiplos 

programas simultaneamente, múltiplos ângulos de um mesmo programa e recepção móvel. 

Este passo, nos próximos anos, não só substituirá o antigo sistema analógico, como também 

pretende incluir “sócio-digitalmente” todos os brasileiros. É o que foi indicado pelo governo 

federal ao justificar os investimentos neste campo. 

Paralelo a isto, o campo da publicidade e propaganda tem enfrentado desafios na 

execução daquilo que se propõe: a venda e a geração de valor para os produtos, serviços e 

idéias anunciados. Além disso, pesquisas afirmam que existe um investimento crescente, por 

parte de anunciantes, na internet (JUNOT, 2007). As agências digitais estão em alta, pois 

trouxeram toda a tecnologia da interatividade, conquistando o interesse do consumidor, não só 

pelo produto, mas pelos anúncios, por meio de um verdadeiro show de imagem e som.  

De acordo com o exposto, diz-se que, para resgatar o elo com o consumidor, a TV 

Digital2 traz para si esta interatividade e outros recursos tecnológicos singulares. Por meio 

dela, a qualidade de imagem e som da televisão brasileira se diferencia. Para isto, no entanto, 

uma profunda reformulação do sistema de produção e geração de sinal televisivo precisa 

ocorrer. A passagem do sistema analógico para o digital. No Brasil, o sistema padrão japonês 

foi adotado por sua flexibilidade e possibilidades. É denominado ISDB3. O sistema padrão 

japonês permite que sejam transmitidos dados, imagem e som em alta definição, com a 

possibilidade de mobilidade, portabilidade, data casting (serviços de dados) e flexibilidade 

(SÂMIA et al, 2003). 

                                                
1 De acordo com o site da Dolby Laboratories, o sistema proporciona um sinal digital de alta qualidade para até 
5.1 canais produzindo nos alto-falantes um efeito direcional que gera uma percepção espacial tridimensional 
sonora envolvendo o telespectador. 
2 Um sistema de radiodifusão televisiva que transmite sinais digitais, em lugar dos atuais analógicos. É um 
sistema mais eficiente no que diz respeito à recepção de sinais, pois na transmissão analógica cerca de 50% dos 
pontos de resolução de uma imagem se perdem e, portanto, apenas metade deles é recebida nos lares. Já a 
transmissão digital permite que a íntegra do sinal seja transmitido pelas emissoras e seja recebido pelos 
televisores domésticos (MELO, 2000, p. 07). 
3 Integrated Service Digital Broadcasting - foi criado em 1999, no Japão, por um grupo de empresas, fabricantes 
e operadoras de televisão e de telecomunicações capitaneado pelo governo japonês. Contudo, só foi colocado em 
operação oficialmente em 2003, nos três maiores centros urbanos daquele país – Tokyo, Osaka e Nagoya –, e no 
restante do Japão até o início de 2006 (MELO, 2000, p. 09). 
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Dentre as possibilidades geradas, a transmissão do áudio também receberá um 

tratamento diferenciado: o Surround 5.1. Este sistema permite o broadcasting4 em 5.1 canais, 

por meio do qual o som da televisão poderá ser ouvido em até 6 canais espalhados pelo 

ambiente. Isso possibilita a transposição do telespectador para uma experiência sonora mais 

próxima da realidade. Neste caso, o som se propaga com fontes na frente, nos lados e atrás do 

espectador envolvendo-o por meio do áudio, na cena que está sendo exibida. Uma nova 

concepção sobre o áudio, portanto, está se construindo e, de acordo com esta realidade, os 

comerciais televisivos também serão afetados. 

Com base nas perspectivas futuras descritas até o momento, este estudo teve como 

objetivo central avaliar as sensações causadas pela transmissão de uma mensagem publicitária 

com o suporte do recurso tecnológico de áudio estereofônico (tradicional) e do sistema de 

áudio Surround 5.1. Para isso, foram feitas comparações entre as sensações geradas por um 

VT de 30” transmitido de duas formas diferentes: uma baseada em estereofonia e a outra 

baseada em áudio digital surround 5.1.  

A problemática que norteou esta pesquisa foi a seguinte: se a televisão digital permite 

broadcasting com Áudio Surround 5.1, os comerciais televisivos que utilizarem este recurso 

poderão transmitir mensagens publicitárias mais sedutoras em função da sensação que ele 

provoca? Entende-se por sedutora a geração de um comportamento mais aguçado de consumo 

ou uma compreensão e assimilação mais afinada das mensagens publicitárias transmitidas sob 

o sistema exposto. 

                                                
4 Processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informação, tendo como principal característica que a 
mesma informação está sendo enviada para muitos receptores ao mesmo tempo. Este termo é utilizado em rádio, 
telecomunicações e em informática (FERRARETO, 2001). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 SOM E ÁUDIO 

 

Antes de compreendermos o que o áudio significa, recorremos a conceitos da física 

aplicada, mais precisamente sobre o assunto de oscilações para conceituar o som:  

 
Entende-se por som  a energia que se propaga em meios materiais sob forma de 
ondas, e que se pode ouvir. Essas ondas se originam em fonte sonora; esta é sempre 
corpo vibrante em contato com algum meio material que transmite vibrações ao 
ouvido (FOLMER-JOHNSON, 1968, pg. 85). 

 

Assim, o som é o resultado audível da vibração dos corpos, isto é, quando um corpo 

material vibra, todo ar ao seu redor transmite vibrações na mesma velocidade e intensidade. 

Essa transmissão se propaga por todos os lados perdendo força de acordo com a distância. 

Quando essa perturbação chega ao nosso ouvido ou a um microfone, ela causa a vibração das 

respectivas membranas (tímpanos) e ambos convertem essa perturbação da pressão do ar 

numa equivalente elétrica. Com isto podemos entender como áudio, o sinal convertido em 

uma equivalente elétrica sonora. Nessa transformação, o meio pelo qual a onda passou a se 

propagar, bem como sua fenomenologia, mudaram. No entanto, a sua essência, que é a 

informação contida na perturbação (o sinal) foi preservada.  

O som está presente na vida e na natureza do ser, porém a sua utilização evoluiu 

conforme o seu processo de civilização. Como indivíduo comunicativo e racional, o homem 

usa este processo para seu benefício e compreensão do mundo. A proposta de reproduzir a 

realidade leva o indivíduo à experimentação que, nos últimos anos, tem gerado representações 

cada vez mais apuradas. Com o desenvolvimento das técnicas para imitar a realidade por meio 

do som (citamos como exemplo o cinema, o fonógrafo e até mesmo uma caixa de música do 

ano de 1505), desenvolveu-se também a exploração comercial deste campo. Somente a partir 

de 1927, o cinema incluiu na película o som em um filme comercial. A sonoplastia dos 

primeiros filmes limitava-se a ruídos, mas logo surgiu o Vitaphone, um sistema de sincronia 

mecânica entre um projetor de imagens e um fonógrafo5. O fonógrafo, por sua vez, era 

conectado a um amplificador e este a caixas acústicas, que mais tarde foi aperfeiçoado pelo 

sistema Movietone, que imprimia o som na própria película, reduzindo o problema do chiado 

e falha no sincronismo. Os produtores ficaram impressionados com o processo que lhes 

                                                
5 Fonógrafo era um aparelho que reproduzia um disco de vinil de 16 polegadas a 33 1/3 RPM, com uma resposta 
de freqüência de 50 a 5.500 Hz. 
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permitia substituir as orquestras dos seus cinemas por alto-falantes (MANZANO, 2003). Mas 

com toda essa inovação, não foram poucos os problemas que o som trouxe ao cinema. Onde 

ele poderia ajudar na narrativa? Seria apenas mais um elemento decorativo, de ordem 

meramente estética? Através de uma lenta evolução, essas e outras premissas foram 

respondidas, levando o cinema a encontrar a forma ideal de utilizar o som de maneira 

apropriada a sua linguagem.  

Então podemos dizer que a união do som ao filme foi crucial para o desenvolvimento 

da narrativa cinematográfica? Sim, quem sabe a única definição justa para a função do som e 

da música no cinema é de que, de uma maneira ou de outra, eles existem para tocar as 

pessoas. Tocar, pode ser sensibilizar, emocionar, arrancar lágrimas, causar tensão, 

desconforto, incomodar, narrar um acontecimento, uma morte, uma perseguição, uma piada, 

um diálogo, acelerar uma situação, acalmá-la (BERCHMANS, 2006).  

 

2.1.1 Áudio mono  

 

A transmissão ou reprodução monofônica ocorre através de um canal. De acordo com 

Ferraretto (1965, p. 69), neste caso, haverá a ocorrência de um som mono ou monoaural que, 

por só possuir um canal, sua reprodução não será capaz de produzir  nenhum efeito de 

 profundidade, mesmo que seja ligado a várias caixas acústicas simultaneamente ou que seja 

simulado um efeito digital comumente encontrando em aparelhos reprodutores de áudio: 

efeito surround. Este efeito tenta imitar uma emissão de sons em três dimensões. Nem sempre 

tem o efeito esperado e geralmente afeta negativamente a qualidade original. Para uma melhor 

compreensão, observamos a figura abaixo: 

 

  
Figura 1. 
Fonte: o autor 
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 Entretanto, ao contrário do que o autor afirma, é possível emular efeitos de 

profundidade através da diferença de volumes (mixagem) entre dois ou mais áudios presentes 

em uma peça sonora. Como exemplo, descreve-se um spot publicitário composto por locução 

e música instrumental. Neste, encontramos a voz em maior amplitude (volume) se comparada 

com a música, o que pode gerar uma sensação de distancia diferente entre os dois áudios. Para 

o experimento desenvolvido nesta pesquisa, no entanto, esta variável não foi considerada, 

visto que tornaria o estudo complexo a ponto de não permitir conclusões concisas. Sugere-se 

que estudos futuros sejam realizados considerando como determinante a variável de 

profundidade gerada por mixagem. 

2.1.2 Áudio estéreo 

Ao contrário do áudio monofônico, com a técnica estereofônica produz-se um tipo de 

relevo acústico. O fato é que o som estéreo ou estereofônico é um tipo de reprodução sonora 

que nos permite localizar a origem, a distância e o sentido do som, podendo-se simular, 

também, movimentação de áudios (da direita para a esquerda, por exemplo). Esta percepção 

tridimensional é notada, pois o sistema é composto por dois ou mais canais independentes. 

Estéreo: sinal de áudio transmitido por dois condutores. Ao contrário do sinal mono, 
transmite para quem ouve a idéia espacial de ocupação do som, que pode 
isoladamente soar como que proveniente do lado esquerdo do ouvinte, do seu lado 
direito ou do seu lado frontal.(www.fazendovideo.com.br/vtsom3.asp#line%20level) 

 

Observe-se a figura abaixo, que ilustra o esquema: 

 

 
Figura 2. 
Fonte: o autor 

 

Desta forma, percebe-se uma preocupação básica em simular o que ocorre na 

realidade. Como são diversas as fontes sonoras na natureza e como o ser humano recebe estes 

estímulos em seus dois ouvidos, grava-se o som estereofônico em diversos canais. Cada um 

deles capta sons polifônicos, de fontes diversas, dando a idéia de distribuição espacial.  
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Com o mesmo objetivo, na reprodução, são usadas duas ou mais caixas de som 

(FERRARETTO, 1965, p. 69).  Esta idéia da harmonia complexa rodeada pela riqueza dos 

detalhes na composição sonora é explicada aqui. A palavra polifonia vem do grego e significa 

várias vozes. Ou melhor:  
 
Polifonia - significa “muitas vozes” e refere-se a duas ou mais linhas melódicas 
(vetores horizontais) que, tocadas juntas, formam uma só estrutura harmônica. 
Tocadas separadamente, cada voz forma uma entidade autônoma. Juntas, elas 
formam uma estrutura harmônica (BONASIO, 2002, p. 192). 
 

 Em uma composição musical, o uso de várias vozes com linhas melódicas distintas e 

mesmo peso dentro da estrutura musical também é conhecido como polifonia. 

 

2.2 ÁUDIO SURROUND 5.1 

 

O sistema de TV Digital padrão japonês, o ISDB, emergente no Brasil desde 2007, tem 

características peculiares na transmissão do áudio. O sistema produz uma síntese sonora 

proporcionando um ambiente para a geração conceitual de sons. Entendemos que síntese 

sonora é um processo de geração de sons guiados por um objetivo estético, e este objetivo é 

propiciar a geração de sons que possuam riqueza de padrões sonoros equivalentes aos que 

escutamos em nosso cotidiano. Entendemos esta reprodução como parte de uma representação 

hiperreal, que é uma realidade construída e artificial, ainda que com o completo conhecimento 

dos que dela participam. É uma realidade que existe, se bem que ao mesmo tempo negando 

outras realidades, mas o fato dos que nela participam estarem conscientes da sua 

artificialidade abre numerosas possibilidades para paradoxos e, em alguns momentos, até 

mesmo exageros que tornam as cenas mais empolgantes do que seriam em sua natureza bruta 

(MANZANO, 2003). Veja a figura abaixo: 

 
 

 
 

 

 

Figura 3. Fonte: o autor 
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Os participantes desta hiperrealidade estão imersos e rodeados por informação 

tridimensional, o que caracteriza o sistema Surround 5.1: ele proporciona um sinal digital de 

alta qualidade para até 5.1 canais (esquerda, centro, direita, esquerda atrás, direita atrás e 

freqüências graves). Os cinco alto-falantes produzem um efeito direcional, de sentido, de 

movimento, de profundidade, enquanto o canal subwoofer reproduz as freqüências baixas 

(LFE - canal de reforço de sons graves), que freqüentemente podem ser sentidas e ouvidas 

numa perspectiva espacial tridimensional. Este sistema pode reproduzir o som encontrado em: 

DVDs;  transmissões de programa em HDTV (high-definition TV), TV a cabo digital, e 

(DBS, DTH) transmissões via satélite (DirecTV/Dish/Sky); computadores; Consoles do jogo 

Xbox, Playstation (vídeo game), Nintendo Wii; soundtracks de película codificados em 

Digital dolby (Dolby.com, 2007). 

 

2.3 O ÁUDIO NA PUBLICIDADE E NO COMERCIAL DE TELEVISÃO: 

 

No Brasil, a história da publicidade e propaganda tem início no século XIX com os 

primeiros anúncios em jornais, cartazes, painéis pintados e folhetos avulsos referindo-se à 

venda de escravos, informações de leilões, ofertas de serviços de artesãos.  Segundo BRASIL 

(2007), nas décadas de 20 e 30 surgiu o rádio, impulsionando a publicidade, que nos anos 50, 

se consolida ainda mais com a vinda da televisão.  Nesse meio, como no cinema, a imagem é 

aliada ao som. 

Em decorrência desta evolução, nas décadas de 80 e 90, a publicidade brasileira foi 

regida pela idéia de que a imagem vendia mais que o som. Enquanto a produção da imagem 

se desenvolvia, a produção e a reprodução sonora foram deixadas de lado. O som se tornara 

submisso à imagem. Hoje, através do advento Digital assistimos à multiplicação de formatos, 

gêneros e linguagens, cujas barreiras tendem a se mesclar formando uma verdadeira simbiose 

tecnológica. Essa simbiose aplicou-se em utensílios de uso pessoal resultando em uma 

convergência das mensagens publicitárias.  

Os meios tornaram-se mais populares e sua utilização desencadeou uma revolução no 

fazer artístico, favorecendo a produção audiovisual num processo complexo e diferenciado. 

No caso do meio mais popularizado, a televisão, foram incorporados recursos de cinema, 

computação gráfica e houve um grande investimento por parte das emissoras e indústrias 

cinematográficas em sonoplastia, evidenciando o efeito estético e narrativo do som. Isto 

caracterizou o início de uma nova era em detrimento da “Era da Imagem”. Hoje, a sociedade 

apresenta uma extensa gama de produtos audiovisuais, porém, integra suas linguagens 
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constituintes em diferentes níveis do ponto de vista da utilização sonora para efeito 

estético/narrativo. A publicidade se apropria das possibilidades modernas da produção 

audiovisual e integra o som e a imagem com pesos muito parecidos, o que potencializa a 

capacidade que uma peça tem de sedução ou persuasão dos consumidores. Como exemplo 

disso, citamos um VT publicitário (comercial) de brinquedos para crianças com faixa etária 

entre 2 e 5 anos, que utiliza como apoio sonoro um jingle6, estruturado com harmonia, 

melodia, ritmo e timbres que potencializam a sedução do público infantil. 

Notamos que, neste caso, o apelo emocional sobrepõe o racional, pois é a 

subjetividade das crianças a instância mais estimulada pela “musiquinha” que fala sobre o 

carrinho “legal” ou a boneca com o cabelo “maioral”, o que aguça sua memória auditiva e 

desperta assim sua curiosidade e vontade de consumir. Partindo disto, observamos também 

que uma ambientação criada pelo áudio nos remete a determinadas situações. Por exemplo, no 

cinema a utilização de uma música triste em determinada cena nos conduz ao mesmo 

sentimento, um desenho de som bem elaborado sob a cena do bandido perseguindo o mocinho 

nos leva à angústia, enfim, o ouvir tanto intelectualmente, emocionalmente ou fisicamente do 

som nos permite criar um laço com o consumidor, ou seja, o som produz sensações que 

palavras ou imagens, muitas vezes, não são capazes de representar.  

 

2.4 O CONSUMIDOR CONTEMPORÂNEO 

 

Observamos a rápida mudança de hábitos e estilos de vida do consumidor, pois nunca 

lhe foi dado tanto poder de decisão na hora da compra como nos dias de hoje. Através dos 

processos políticos e culturais, da abertura das economias, o desenvolvimento tecnológico, a 

internet, a urbanização, o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e o 

ritmo de vida mais intenso, criou-se uma nova estrutura organizacional humana instituindo a 

“Era do Consumidor”. Atualmente é preciso saber interpretar os desejos e necessidades 

daquele que irá consumir, que possui múltiplas facetas, que dirige seu comportamento de 

compra com base na autenticidade, que se preocupa em satisfazer seus desejos, não se deixa 

rotular pelas tradicionais tipologias transcendendo as barreiras de fatores culturais étnicos, 

sociais, de idade e até mesmo de renda (SAMARA e MORSCH, 2005, P. 246). 

 

                                                
6 Entende-se por Jingle “[...] mensagem publicitária  em forma de música, geralmente cativante, fácil de 
cantarolar e decorar. Pequena canção, especialmente composta e criada para a propaganda de determinada 
marca, produto, serviço etc (RABAÇA, BARBOSA, 1987 p. 345). 
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Portanto, a preocupação do consumidor para que sua vida se torne mais prática vem 

fazendo com que ele busque através dos recursos tecnológicos, novas formas de fazer seu dia 

mais rentável e prático. A presença destes meios na sua rotina diária, como a televisão digital, 

câmeras fotográficas e filmadoras digitais, broadcasting via telefonia celular, internet e outras 

mídias, trazem ao campo da publicidade e propaganda o desafio de o fazer sair do conforto de 

sua casa, de seu lazer, para fazer compras, ver filmes, pagar contas ou ver e ouvir o show do 

seu artista preferido. Desejando  sempre algo novo não por necessidade, mas pela motivação, 

um fato do capitalismo, mas também para estabelecer uma relação de “status social”, as 

ferramentas passaram de bens materiais para  a elevação de auto-estima. Analisa Martins 

(2005, pg. 6): 

 
Um consumidor, ao adquirir, está constantemente tomando uma decisão, assumindo 
uma posição que pode acima de tudo merecer uma classificação ética, na medida em 
que adota ou não o discurso de certos produtos ou marcas. Existe uma identificação 
entre o produto e seu detentor, e o inter-relacionamento do eu e do meu, torna-se 
inevitável. É neste momento que o sentimento de posse, que o consumidor tanto 
deseja e busca, será satisfeito ou não. Ele está investindo seus recursos e deseja que 
as múltiplas promessas, tanto de satisfação de necessidades pessoais, como as do 
meio ambiente sejam cumpridas. A posse de bens de consumo lhe dá segurança, 
aumenta sua auto-estima e principalmente, satisfaz suas necessidades básicas. 

  

Frente a este comportamento, os investimentos na produção dos programas por parte 

das emissoras tornaram a exibição um verdadeiro “show pirotécnico”, na tentativa de atrair e 

principalmente hipnotizar o telespectador. Renato Martins auxilia no entendimento desta 

explanação ao afirmar: 

 
Muito se tem estudado sobre o consumidor e suas formas de comportamento ou 
consumo, uma vez que, colocado como alvo, passa ser necessário compreendê-lo. 
Há diversos ângulos em que é focado, mas o que interessará é o de produto e 
produtor de discursos (...) Cada objeto da comunicação publicitária se converte 
numa isca para uma possível tentação (MARTINS, 2005, pg. 6). 

 

Com novas opções, o consumidor contemporâneo busca seus direitos e cada vez mais 

expõe suas satisfações e insatisfações sobre determinado produto ou serviço. Este poder que 

lhe foi dado pode levar uma empresa ao sucesso ou ruína. Como cita Silva:  
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Se considerarmos as mudanças ocorridas, ao longo do tempo, no comportamento 
dos indivíduos, ora como consumidor, ora como público entenderemos que, para o 
sucesso de uma organização, já não basta pessoas serem respeitadas como 
consumidoras, com seus direitos e deveres determinados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Elas precisam ser entendidas como público, cidadãos conscientes que 
fazem escolhas que podem beneficiar, prejudicar ou até mesmo destruir uma 
organização (SILVA, 2004, pg. 15). 

 

Sob o desenvolvimento de uma nova estrutura social baseada no consumo, a indústria 

utiliza os meios de comunicação para divulgar a moda e torná-la algo indispensável para viver 

em nossa sociedade. Esta mudança social ocasionou a popularização dos bens culturais e 

recursos inerentes à tecnologia. Ou seja, este diálogo estabelecido entre produtores e 

consumidores é mediado pelos produtos tecnológicos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Classificação da pesquisa 

 

Para atender os objetivos deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de marketing7, 

com natureza exploratória e também experimental, qualitativa, com amostragem não 

probabilística. Entendeu-se que os resultados desta pesquisa poderão auxiliar na composição 

de campanhas de comunicação publicitária correlacionadas de forma mais aprofundada com o 

comportamento dos consumidores atuais ou, pelo menos, permitirão um entendimento sobre 

os efeitos gerados pelos recursos tecnológicos do som digital no comportamento dos 

consumidores.  

 

3.1.2 Pesquisa exploratória: 

 
Os estudos exploratórios, também denominados desk research, têm como principal 
característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se 
obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 
conhecimento sobre o objeto em estudo e levantado hipóteses a serem confirmadas 
(SAMARA E BARROS, 2006, p. 29). 

  

As pesquisas sobre televisão digital e seus efeitos, sobretudo na atividade publicitária, 

ainda estão em estágio inicial devido ao caráter de ineditismo. Isto se deve, principalmente, a 

novidade dos recursos tecnológicos do sistema implantado no Brasil e ao seu alto custo 

inicial. Portanto, este trabalho baseou-se em fatos recentes, conversas informais com 

profissionais da área, reportagens e tópicos disponíveis na Internet. Isto o caracteriza como 

exploratório. 

 

3.1.3 Pesquisa qualitativa: 

 

Neste caso, a preocupação com a abrangência e o aprofundamento da compreensão 

das informações que estejam inseridas num determinado grupo social é fator fundamental 

                                                
7 A pesquisa de marketing consiste em projetos formais que visam a obtenção de dados de forma empírica, 
sistemática e objetiva para a solução de problemas ou oportunidades específicas relacionadas ao marketing de 
produtos e serviços (SAMARA E BARROS, 2006, p. 06). 
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para o conhecimento dos significados latentes. Relevantes. Sobre pesquisa qualitativa, 

Minayo (1999, p.22) coloca que: 

 
(...) trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, com valores, 
crenças, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalidade de 
variáveis. 

 

Justificou-se o uso de uma abordagem qualitativa porque foi necessário expor os 

entrevistados a uma experiência de som em uma peça audiovisual publicitária. Não houve a 

pretensão de estender os resultados em inferências estatísticas. Mas, sim, o anseio de perceber 

o fenômeno de forma profunda e buscar os reflexos que a experiência gerou em cada um dos 

consumidores expostos. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Estudo experimental com grupo de controle mútuo: 

 
Nos estudos experimentais, além das unidades de testes que serão submetidas ao 
tratamento determinado, pode haver também unidades que são utilizadas para 
comparação dos resultados obtidos a partir das medições. Tais unidades são 
denominadas grupos de controle (SAMARA E BARROS, 2006, p. 61). 

 

Foram selecionadas oito pessoas, de ambos os sexos, sendo quatro homens e quatro 

mulheres. Cada indivíduo da amostra foi exposto individualmente a uma experiência 

audiovisual durante a qual um VT comercial publicitário, com duração de trinta segundos de 

um produto fictício foi exibido dentro da sala de estar de seus lares. A diferença entre cada 

experiência individualizada com os membros da amostra estava explícita não no vídeo, mas 

sim no desenho do som desta peça. Reunimos os indivíduos em grupos configurados de uma 

forma específica, explanada a seguir, no quadro 1, para que fosse possível aferir dados 

comparativos e detectar peculiaridades.  

 
Os indivíduos 1 e 2, um homem e uma mulher, foram expostos à ordem de VT “estéreo” e depois VT 
“Surround 5.1”. 

Os indivíduos 3 e 4,  homem e mulher, foram expostos à ordem de VT “Surround 5.1” e depois VT “estéreo”. 

Os indivíduos 5 e 6 foram expostos unicamente ao VT “estéreo”. 

Os indivíduos 7 e 8 foram expostos unicamente ao VT “Surround 5.1”. 

Quadro 1: organização dos grupos e ordem de exibição dos vts para cada indivíduo. Fonte: o autor 
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 Após a exibição do material, os sujeitos foram questionados pelo pesquisador, com 

base em roteiro estruturado com perguntas abertas, sobre as suas percepções. Ao se evitar o 

contato entre os indivíduos da amostra, pretendeu-se eliminar interferências externas, 

emissões de opiniões que possam gerar ruídos à verossimilhança das respostas de cada 

entrevistado. Ressalte-se que este estudo procurou representar o ambiente doméstico para 

aprimorar a proximidade do pesquisador com a verdade almejada. Com uma amostra não 

probabilística, no entanto, não foi possível estender seus resultados para outros segmentos 

tecnológicos, tais como, a veiculação do som por um aparelho celular, ou um player mp3 etc. 

Também, não foi possível realizar generalização dos resultados. 

 

3.2.2 Amostragem: 

 

A amostra foi selecionada através de uma ferramenta designada questionário n°1, onde 

os participantes responderam sete perguntas fechadas e mais uma questão aberta, conferindo 

nelas a importância para a fase seguinte, ou seja, a exibição do VT publicitário. Logo a esta 

exibição, os participantes foram entrevistados com um roteiro contendo doze perguntas 

abertas e mais uma questão fechada onde expressaram todas as suas impressões sobre os 

comerciais.  

Lembrando que foram confeccionadas duas peças audiovisuais idênticas em imagem, 

com um produto publicitário fictício para o mercado. Trata-se de um tênis para o público 

jovem que contém a mensagem publicitária principal “PIN - seja único”. Essas duas peças 

apenas se diferem em sua composição no sistema de áudio.  

 O tipo de amostragem se deu por conveniência. Foram selecionados oito indivíduos, 

com idades entre 21 a 25 anos, estudantes universitários, de classe social AB, pelo motivo de 

poderem usufruir o sistema da TV digital mais cedo que as demais classes. A amostra foi não-

probabilística.  

 
As amostras não-probabilísticas são selecionadas por critérios subjetivos do 
pesquisador, de acordo com sua experiência e com objetivos do estudo. As amostras 
não probabilísticas não são obtidas utilizando-se conceitos estatísticos. (SAMARA E 
BARROS, 2006, p. 94). 
 

Visto sob este aspecto, os indivíduos deveriam ter algum tipo de contato com o 

sistema de áudio (Surround 5.1). Obtido através de freqüência a cinemas ou grupos de 

convivência.  
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Pressupondo que reconheceriam a diferença entre áudio mono, estéreo e Surround 5.1, 

isto acarretou no preenchimento dos quesitos do roteiro de perguntas estipulado para após a 

exibição, ou seja, a segunda ferramenta de coleta de dados. 

   

3.2.3 Entrevista pessoal 

 

Para contemplar o objetivo que trata de identificar a influência e as diferenças entre o 

áudio da televisão analógica atual para o áudio do novo sistema a ser implantando, áudio 

digital, não exige que o entrevistado tenha conhecimento empírico sobre o assunto. No 

entanto, era necessário que o entrevistado já possuísse experiências sonoras similares, estas já 

disponíveis no mercado cinematográfico ou musical. É preciso ressaltar que as experiências 

sonoras às quais se está referindo são obtidas com o auxílio do equipamento denominado 

Home Theater, que gera um efeito de três dimensões espaciais para o som. 

 
Uma entrevista ocorre quando o pesquisador “fala” diretamente com o respondente, 
fazendo perguntas e registrando as respostas. As entrevistas são especialmente úteis 
na coleta de dados quando não se lida com questões complexas e/ ou delicadas e 
quando se utilizam perguntas abertas para a coleta de dados (HAIR et al. 2005, p. 
162). 

 

Esta entrevista foi de natureza semi-estruturada, que pode ser compreendida da 

seguinte maneira: 

 
O pesquisador fica livre para exercitar sua iniciativa no acompanhamento de uma 
resposta a uma pergunta. O entrevistador pode querer fazer perguntas relacionadas 
que não foram previamente imaginadas e que não estavam originalmente incluídas 
(HAIR et al. 2005, p. 163) 

 

Entendeu-se, portanto, que esta técnica propiciou uma conversa mais aberta e 

produtiva com o entrevistado.   

 
3.2.4 Questões da pesquisa 

 

Através da análise dos dados que foram captados pela pesquisa podemos tecer alguns 

importantes questionamentos como: os consumidores perceberam a diferença entre áudio 

estéreo e o Surround 5.1? Perceberam o efeito tridimensional de um áudio sob o sistema 5.1 

Surround? Por fim, este sistema trouxe contribuições positivas para a compreensão de uma 

mensagem publicitária e para a motivação por ela gerada?  
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Com estas respostas podemos avaliar a eficácia na transmissão de uma mensagem 

publicitária com o suporte da tecnologia de áudio estereofônica (tradicional) e o novo sistema 

de áudio emergente no Brasil em 2007 com a TV digital: Surround 5.1. 
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 4 DESCRIÇÃO DO COMERCIAL (VT Publicitário) 
 

A pesquisa foi realizada com a apresentação do comercial de 30 segundos “PIN, seja 

único”, criado para um produto fictício: um tênis voltado para o público jovem, com traços de 

personalidade ligados aos conceitos de pop art8. O conceito base do comercial partiu do termo 

termo “Pin-up”, que foi utilizado pelos jornais e revistas ingleses pela primeira vez em 1941 e 

se refere a uma modelo cujas imagens sensuais são produzidas em grande escala exercendo 

uma forte atração na cultura pop. Destinadas à exibição desprovida de formalidades, as pin-

ups caracterizam-se num tipo leve de pornografia. As mulheres consideradas pin-ups são 

geralmente modelos e atrizes (http://pt.wikipedia.org/wiki/Pin-up). 
Para melhor compreensão do instrumento de pesquisa e dos resultados que foram 

apresentados no capítulo 5, a seguir, foi descrito detalhadamente a referida peça publicitária. 

É importante observar que os planos descritos no texto que segue foram apresentados em 

ordem cronológica conforme aparecem na peça. O comercial publicitário, cuja nomenclatura 

também foi tratada como VT, está dividido em duas partes conceituais. A primeira (CENA 1) 

apresenta um casal dançando com imagens reais. A segunda, (CENA 2), utiliza simbologia e 

elementos representativos do pop art, em cartões e imagens manipuladas digitalmente.  

Na primeira parte conceitual do comercial, em plano médio, aparece um casal da 

cintura para baixo, enfatizando-se uma dança. O par dança em um salão cujo piso é 

quadriculado e toda esta composição estética é reforçada pelo efeito preto e branco na 

imagem. No mesmo tempo em que entra a cena, a trilha se revela com um Standard9 de 

trompete. Neste momento, a segunda parte conceitual entra com um plano detalhe de boca de 

uma mulher maquiada com batom vermelho. Desta, é pronunciada a frase slogan do produto: 

“SEJA ÚNICO”. O ritmo segue após a deixa com uma batida marcada por palmas e bumbo 

estilo jazz fusion10 acompanhando a dança. 
 

                                                
8 Pop-art - movimento que usava figuras e ícones populares como tema de suas pinturas. Teve início em 1950. 
9http://pt.wikipedia.org/wiki/Pop_art). 
9 Standard – [Inglês] 1. Canção popular já consagrada e familiar ao público, usada com tema para uma execução 
jazzística (http://www.ejazz.com.br/ojazz/glossario.asp). 
10 Fusion – [Inglês] Estilo de jazz derivado do jazz-rock, executado principalmente com instrumentos 
eletrônicos. Diferentemente do jazz-rock do final dos anos 60 e início dos anos 70, o jazz fusion caracteriza-se 
por uma aproximação com a música pop, e por ser baseado em um certo número de fórmulas comercialmente 
bem-sucedidas (http://www.ejazz.com.br/ojazz/glossario.asp). 
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(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

 
(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 
 
 

Na primeira parte conceitual do comercial, em plano médio, aparece um casal da 

cintura para baixo, enfatizando-se os passos de uma dança.  A mulher do veste saia, meia 

calça arrastão e sapatos de salto, enquanto que o homem veste calça social e sapato preto. O 

casal dança em um salão cujo piso é quadriculado. Toda esta composição estética é reforçada 

pelo efeito preto e branco na imagem e também pela coreografia apresentada, que é uma 

dança de salão estilo anos 40. No mesmo tempo em que entra a cena, a trilha se revela com 

um Standard11 de trompete. Neste momento, a segunda parte conceitual começa a pontuar a 

dança de salão com um plano detalhe de boca de uma mulher maquiada com batom vermelho. 

Desta, é pronunciada a frase slogan do produto: “SEJA ÚNICO”.  

                                                
11 Standard – [Inglês] 1. Canção popular já consagrada e familiar ao público, usada com tema para uma execução 
jazzística (http://www.ejazz.com.br/ojazz/glossario.asp). 
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O ritmo segue após a deixa com uma batida marcada por palmas e bumbo estilo jazz 

fusion12 acompanhando a dança. (Cena 2). 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

Volta-se para a primeira parte conceitual, com os passos do casal sendo mostrado em 

três ângulos diferentes enfatizando mais ritmo. (Cena 1) 

 

     

 (Fonte: VT Pin - seja único) 

                                                
12 Fusion – [Inglês] Estilo de jazz derivado do jazz-rock, executado principalmente com instrumentos 
eletrônicos. Diferentemente do jazz-rock do final dos anos 60 e início dos anos 70, o jazz fusion caracteriza-se 
por uma aproximação com a música pop, e por ser baseado em um certo número de fórmulas comercialmente 
bem-sucedidas (http://www.ejazz.com.br/ojazz/glossario.asp). 
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Segue a trilha e a boca da mulher é mostrada em plano detalhe. Ela pronuncia o nome 

do produto: “PIN”, que em seguida, é apoiada com três vozes falando em uníssono13 “SEJA, 

SEJA ÚNICO”.  Em cima disto, entra a cena 2 com a ilustração do produto (tênis), com um 

fundo de cenografia branco levemente acinzentado e a sua frente o chão quadriculado do piso 

de salão. O produto em movimento aparece em primeiro plano capturando toda a atenção. 

Nota-se que esta é a primeira vez que o produto aparece para o consumidor.  

 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

A seguir é mostrada a boca da mulher é em plano detalhe, repetindo a palavra “PIN”, 

apoiada pela frase “SEJA, SEJA ÙNICO”.   

 

                                                
13 Uníssono – s.m. 1. Escrita ou execução de uma frase musical de maneira exatamente idêntica por dois ou mais 
instrumentos ou vozes, na mesma tonalidade e na mesma oitava (http://www.ejazz.com.br/ojazz/glossario.asp). 
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(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

A segunda parte conceitual entra com uma cenografia de fundo branco levemente 

acinzentado, o mesmo relevo do piso de salão utilizado na cena anterior e figuras simbólicas 

de época (anos 40) como: uma lambreta uma geladeira e uma mulher estilo Pin-up transitando 

na cena e gerando o fator atenção para a cena seguinte. 

 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

Retorna para cena do casal dançando e está sendo mostrado em dois ângulos. Frente e 

perfil.  
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(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 
 

 
(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

Logo a fotografia de Marilyn Monroe ocupa toda a área de visualização. Mas 

rapidamente a tela é invadida pelo quadro da ilustração do produto (tênis) com um fundo de 

cenografia branco levemente acinzentado. A sua frente o chão quadriculado remetendo ao 

mesmo piso de salão em que o casal dançava no início do VT e o tênis entrando na tela, 

pisando no chão. Este quando se ergue, aparece outra Pin-up surpresa. Nota-se que é a 

segunda vez que o produto aparece para o consumidor e existe um intervalo na pronúncia do 

nome do produto e slogan, porém a trilha só continua com o Standard, a batida de palmas e 

bumbo. 
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(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 
 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 
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A seguir temos a Cena 1, onde o casal dançando em plano médio mostra os passos da 

coreografia de perfil e frente. A palavra “PIN” é apoiada pela frase “SEJA, SEJA ÙNICO” é 

pronunciada duas vezes consecutivas.  

 

 
(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

 
(Cena 1 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

A trilha recebe uma dinâmica ascendente de intensidade para seu momento final. 

Enquanto esta dinâmica se desenvolve a cena final entra e temos uma cenografia composta 

pelo fundo branco levemente acinzentado, relevo do piso de salão utilizado na cena anterior e 

figuras simbólicas de época (anos 40) como: uma lambreta uma geladeira e uma mulher estilo 

Pin-up transitando na cena e gerando o fator atenção para a cena seguinte.  
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(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 

 

O fundo e o piso permanecem, mas quando a trilha chega na sua batida final temos a 

saída dos elementos lambreta, Cadillac, geladeira e Pin-up pra fora da tela. Em conseqüência, 

observamos a entrada do produto (tênis) com o nome “PIN”, a frase “SEJA ÚNICO”  

pronunciadas pela locução de uma voz feminina. Salientando que o final da frase é marcado 

com a última marcação pontual da trilha, o comercial é marcado por um visual retro-moderno 

apoiado de elementos e símbolos dos anos 40 exceto o produto.  A trilha conduz o ritmo das 

imagens e na sua configuração original ela se apresenta como um áudio estéreo. 

 

 
(Cena 2 - Fonte: VT Pin - seja único) 



 30

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo está organizado da seguinte forma: primeiramente, os resultados obtidos 

por meio das entrevistas foram apresentados em quadros. Cada quadro, ilustrou as respostas 

de um indivíduo apenas. A interpretação de cada quadro está disposta após. Posterior a 

apresentação e análise de cada indivíduo entrevistado está demonstrada uma discussão que 

reúne os indivíduos em 4 grupos. Após, foi realizada uma comparação entre os 4 grupos. 

 

Indivíduo 1: 

25 anos – sexo masculino. 

Formado em educação física. 

(ordem de apresentação dos VTS: VT “estéreo” e, depois, VT “Surround 5.1” e logo feita 

entrevista) 

 
 
Percebeu a diferença sonora. 
 
 
O VT “estéreo” funcionou melhor devido à estética retrô. 
 
 
Entendeu a mensagem. 
 
 
Conseguiu identificar o produto.   
 
 
O VT “Surround 5.1” agregou valor ao produto. 
 
 
Identificou que a música utilizada no comercial está sincronizada com as imagens. 
 
Quadro 02: percepção do indivíduo 01 
Fonte: o autor 
 
 
Análise do Indivíduo 1: o indivíduo compreendeu a mensagem publicitária perfeitamente, 

logo na sua primeira visualização. Salientou a diferença acentuada no relevo acústico exibido 

nas peças (VT “estéreo” e “Surround 5.1”). Aferiu que o VT “Surround 5.1” lhe causou 

sensações diferentes, despertando um maior interesse pelo produto. Entretanto o som do VT 

“estéreo” combinou melhor com a estética da imagem, isto poderia causar maior impacto. A 

música do VT “Surround 5.1” conduziu as imagens e o ritmo do comercial, dando energia e 

ênfase ao produto.  
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A trilha, apoiada pelas frases repetindo o nome do produto e os slogans, cumpriu seu 

papel de fixar na mente do consumidor marca. O Estilo musical jazz passou alegria e 

descontração padronizando um comportamento do público-alvo sobre o produto e fazendo o 

indivíduo identificar para quem é o tênis. Claramente, observou-se que o VT “Surround 5.1” 

motivou o indivíduo mais do que o VT “estéreo”. 

 

Indivíduo 2: 

20 anos – sexo feminino.  

Estudante de química industrial. 

(ordem: VT “estéreo” e depois VT “Surround 5.1” e logo feita entrevista) 
 
 
Evidenciou as cores brancas, pretas e vermelhas como predominantes no comercial. 
 
 
Teve dificuldades de compreensão.  
 
 
Ficou mais atraída pelo comercial VT “Surround 5.1” pois ele expressou maior realidade. 
 
 
Afirmou que o áudio do VT “Surround 5.1” agregou valor ao produto. 
 
 
A música utilizada no comercial está sincronizada com as imagens dando ritmo e energia. 
 
Quadro 03: percepção do indivíduo 02 
Fonte: o autor 
 

Análise do Indivíduo 2: o indivíduo expressou uma maior atração pelo VT “Surround 5.1”, 

alegando que o som introduziu o produto em um ambiente sonora mais próximo da realidade. 

Identificou que a música utilizada estava totalmente em ritmo concernente com as imagens, o 

que, quanto ao VT “estéreo”, acelerou a compreensão da mensagem publicitária. Entretanto 

teve dificuldade para compreender a mensagem do VT “Surround 5.1” e ressaltou que durante 

a exibição deste último, perdeu o foco da identificação do produto e passou a considerar como 

uma escola de dança. Talvez a configuração do áudio do VT “Surround 5.1” possa ter sido 

uma causa desta distorção, visto que se trata de uma realidade ainda estranha para a 

entrevistada. Demonstrou gostar mais do segundo (VT “Surround 5.1”), pois percebeu que a 

“leitura” do comercial foi melhor. Ela acha que o som digital emite uma maior qualidade. Fez 

ela ficar mais presa as cenas, logo prestou mais atenção e percebeu outros detalhes no produto 

que não tinha percebido no VT “estéreo”. Salientou que o som do segundo VT (Surround 5.1) 
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causou sensações de interesse pela compra, mas diz que no objetivo final, os 2 áudios 

apresentados variaram pouco.  

 A mensagem “PIN - seja único” ficou gravada na sua cabeça devido esta segunda peça 

audiovisual. Podemos concluir que o som realmente fez diferença. 

 

Indivíduo 3: 

24 anos – sexo feminino.  

Estudante de filosofia. 

(ordem: VT “Surround 5.1” e depois VT “estéreo” e logo feita entrevista) 
 
 
Identificou no início do que se tratava o comercial. 
 
 
Percebeu primeiro o casal dançando, depois o nome do produto PIN. 
 
 
Destacou que o áudio do VT “Surround 5.1”, que foi mostrado primeiro foi muito real.  
 
 
Afirma que o áudio do VT “estéreo” não agregou valor ao produto. 
 
 
Referiu-se ao público alvo do produto como pessoas alternativas. 
 
Quadro 04: percepção do indivíduo 03 
Fonte: o autor 
 

Análise do Indivíduo 3: ressaltou ter perdido o interesse no VT “estéreo” devido a 

normalidade apresentada e conta que percebeu primeiro o casal dançando, depois o nome do 

produto PIN. O som da peça audiovisual “estéreo” não agregou valor ao produto, pois toda a 

energia e ritmo compassado do vídeo não foram suficientes de chamar sua atenção como no 

primeiro onde a música é mais pegajosa, ou seja, no VT “Surround 5.1”. Ponderou sobre o 

VT “Surround 5.1” que quase entrou pra dentro da tela de seu aparelho televisor por causa de 

sua tridimensionalidade sonora e a “pancada” que teve da batida musical, fazendo que 

parecesse que o indivíduo estivesse dentro de uma boate. Expressa que ficou mais atraída pelo 

VT “Surround 5.1” o que fez prestar mais atenção no produto. A música do comercial ficou 

pegajosa. Em Suma, o VT “Surround 5.1” através de seu áudio cumpriu seu papel. 
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Indivíduo 4: 

23 anos – sexo masculino.  

Estudante odontologia. 

(ordem: VT “Surround 5.1” e depois VT “estéreo” e logo feita entrevista) 

 
 
Refere que os dois comerciais tratam do mesmo produto, publico - alvo jovem e o nome do tênis é “PIN – Seja 
único”. Para quem comprar o produto se torne singular. 
 
 
O som do VT “Surround 5.1” é muito mais importante que o VT “estéreo”, pois transmite uma atmosfera 
antiga.  
 
 
Sobre o VT “estéreo”, o som do mesmo ficou muito normal, muito simplório. 
 
 
Achou o comercial legal, bem feito, gostou do produto e da mensagem que ele passou. E ficou curiosa. 
 
 
Sobre o VT “Surround 5.1”:  motivou- a mais. 
 
Quadro 05: percepção do indivíduo 04 
Fonte: o autor 
 
 
Análise do indivíduo 4: Afirmou com convicção que o som do VT “Surround 5.1” é muito 

mais importante que o VT “estéreo”, pois transmitiu uma atmosfera antiga, dos anos 40. 

Sendo assim, o som demonstrou muito sobre o produto, motivou-a mais, fazendo que 

prestasse mais atenção no vídeo, e, portanto criando expectativa para conhecer o produto. 

Mais um motivo pra comprar. Ressaltou que para este tipo de produto a música deveria passar 

muita animação. O fato do som no Comercial “Surround 5.1” ser mais realista fez prestar 

mais atenção no vídeo e, portanto me gerou expectativa à conhecer o produto. Mais um 

motivo pra comprar, enquanto que o som do VT “estéreo” ficou muito normal, simples para a 

grandeza do produto.  
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Indivíduo 5: 

20 anos – sexo masculino.  

Computação. 

(ordem: VT “estéreo” e logo feita entrevista) 

 
 
Despertou sua minha curiosidade. 
 
 
A música foi condizente com as imagens. 
 
 
O comercial tem ritmo com essa música.  
 
 
Não teve dificuldades de compreensão da mensagem e do produto. 
 
 
Salienta que se colocasse esse som do cinema nesse comercial teria outra cara e seria mais empolgante. 
 
Quadro 06: percepção do indivíduo 05 
Fonte: o autor 
 
 
Análise do indivíduo 5: identificou o produto na sua primeira visualização, destaca que 

devido sua imagem, do tipo anos 40 combinadas com as imagens em preto e branco. Relatou 

que com a música percebeu a dinâmica, porém não foi o fator que mais lhe chamou a atenção.  

Aferiu, quando perguntado, que se o produto tivesse outra configuração de sistema de som 

seria mais empolgante, inclusive exemplificou uma situação: imaginou o comercial sendo 

exibido numa sala de cinema. Isto traria maior valor, seria divertido. 
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Indivíduo 6: 

21 anos – sexo feminino.  

Veterinária. 

(ordem: VT “estéreo” e logo feita entrevista) 

 
 
Teve dificuldade de compreensão. Não sabia identificar o produto e citou se era um tênis uma escola de dança 
ou um sapato. 
 
 
No comercial o que mais chamou sua atenção foi a música, classificando ela como retrô.  Num segundo 
momento o casal dançando. 
 
 
Fala convicta que não compraria o produto, pois não é de seu estilo e identifica o público desse produto com a 
faixa etária até uns 25 anos. Pondera parecer masculino. 
 
 
A música contribuiu com o estilo do produto, estando tudo no mesmo contexto da imagem mas deveria ter mais 
ênfase no produto. 
 
Quadro 07: percepção do indivíduo 06 
Fonte: o autor 
 
 
Análise do indivíduo 6: ressaltou em sua entrevista que o que mais chamou a atenção foi a 

música, onde contribuiu pra o estilo do produto. Teve dificuldades de compreensão da 

mensagem publicitária não descrevendo o nome do produto e o slogan. Não falou sobre a 

possibilidade de outro tipo sonoro nem aferiu mais ponderações. 

 

Indivíduo 7: 

21 anos – sexo masculino.  

Estudante de ciências contábeis.. 

(ordem: VT “Surround 5.1” e logo feita entrevista) 

 
 
Compreendeu a mensagem publicitária com facilidade. 
 
 porém identificou o produto como um sapato para jovens GLS. 
  
 
No comercial, o que mais chamou sua atenção o som, achou muito real,  
 
 
Gerou motivação de compra.  
 
Quadro 08: percepção do indivíduo 07 
Fonte: o autor 
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Análise do indivíduo 7: relatou em poucas palavras suas impressões. Diz que o áudio 

despertou muito a sua atenção fazendo com que detalhasse as imagens contidas no vídeo. Diz 

que houve ma maior atenção na produção deste comercial e tudo se encaixou direitinho 

considerando a percepção que o som deu na peça, lhe chamou muita atenção, contribuídas 

pela imagem. Considera que o som foi o fator maior para a prisão de sua atenção. 

 

Indivíduo 8: 

21 anos – sexo feminino.  

Estudante de agronomia. 

(ordem: VT “Surround 5.1” e logo feita entrevista) 

 
 
Relata que o produto anunciado se refere ao público jovem , um tênis, a proposta do produto é um estilo, 
constatou isso através da simbologia das figuras. O nome do tênis é “PIN” e o conceito que conduz é para ser 
único. 
 
 
Destacou as figuras, lambreta, Marilyn Monroe e geladeira. Salienta o estilo. 
 
 
A música foi cativante, pois a pessoa fica presa aquilo alí.  
 
 
Quadro 09: percepção do indivíduo 08 
Fonte: o autor 
 

Análise do indivíduo 8: se mostrou receptiva á mensagem e identificou, num primeiro 

momento o casal dançando demonstrando que não teve dúvida sobre o que era o produto e a 

mensagem passada por ele. Prestou mais atenção nas imagens, porém salientou que a música 

casou com o vídeo, possibilitando uma harmonização entre imagem e som. A música tornou-

se cativante e alegre passando todo o conteúdo emocional. Não citou se compraria o produto, 

nem hiperrealidade do áudio, apenas destaca que o som do comercial é excelente, deu ritmo a 

ele. 
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5.1 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE INDIVÍDUOS DE MESMO GRUPO 
 

Selecionamos os indivíduos em grupos configurados com determinada exibição do VT 

para poder aferir dados comparativos e detectar as peculiaridades. Estão dispostos como: 

 
Grupo 1 – configurados com a exibição do VT “estéreo”, seguido do VT “Surround 5.1” e 

logo após, feita a entrevista pessoal. Composto pelos indivíduos 1 e 2.  

 

Constatou-se que o indivíduo 1 não teve dificuldades na compreensão da mensagem 

publicitária, citando o nome do produto e o slogan na primeira impressão. Já o indivíduo 2 

teve dificuldades de reconhecer o produto, mas o slogan foi citado. Os indivíduos perceberam 

a diferença do relevo acústico entre os dois comerciais e citam que sentiram mais atração pelo 

VT “Surround 5.1” devido a sua maior realidade transmitida pelo som, enfatizando que este 

agregou mais valor ao produto, que fez prestar mais atenção e perceber outros detalhes no 

produto. Neste caso podemos aferir que o VT “Surround 5.1” teve relevância quanto sua 

configuração sonora e gerou motivação. 

 
Grupo 2 – configurados com a exibição do VT “Surround 5.1”, seguido do VT “estéreo” e 

logo após, feita a entrevista pessoal. Configurados com indivíduo 3 e 4.  

 
O indivíduo 3 ressalta ter perdido o interesse no VT “estéreo” devido a normalidade 

apresentada. Concordando, o indivíduo 4 relata que o som do VT “estéreo” ficou muito 

normal, simples para a grandeza do produto. Quanto ao indivíduo 3, ele destaca que o áudio 

do vt “Surround 5.1” foi mostrado com muita realeza. Pondera que quase entrou pra dentro da 

tela por causa disto.  Segundo o indivíduo 4, o som do VT “Surround 5.1” é muito mais 

importante que o VT “estéreo” pois transmite uma atmosfera antiga, dos anos 40. Assim, o 

som já diz muito sobre o produto e quanto mais chamar a atenção do consumidor melhor. 

Através disso constatamos foi percebida a tridimensionalidade sonora proposta. Novamente o 

áudio influenciou em suas percepções. Isto mostra que apesar da inversão da ordem dos 

vídeos, como aconteceu no grupo1, o resultado aferido ao VT “Surround 5.1” foi o mesmo. A 

sua percepção aguçada. 

 
Grupo 3 – configurados com a exibição do VT “estéreo”, e logo após, feita a entrevista 

pessoal. Configurados com indivíduo 5 e 6.  
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O indivíduo 5 relatou que através da música percebeu a dinâmica das imagens, Não 

teve dificuldades de compreensão da mensagem e do produto, enquanto que indivíduo 6 teve 

dificuldade de compreensão não sabendo identificar o produto e citou se era um tênis uma 

escola de dança ou um sapato, relata também que o que mais chamou a atenção foi a música, 

onde contribuiu pra o estilo do produto. Quando perguntado, que se o produto tivesse outra 

configuração de sistema de som, o individuo 5 gera expectativa maior pelo produto. Já o 6 

não falou sobre a possibilidade de outro tipo sonoro nem aferiu mais ponderações. Nesta 

situação a amostra foi exposta a um comercial comum, visto todos os dias na televisão, isto só 

confirma o fato comprovado nos grupos anterior de que o VT “Surround 5.1” gerou 

expectativa. 

 

Grupo 4 – configurados com a exibição do VT “Surround 5.1”, e logo após, feita a entrevista 

pessoal. Configurados com indivíduo 7 e 8.  

 

O Indivíduo 7 diz que o áudio despertou muito a sua atenção fazendo com que 

detalhasse as imagens contidas no vídeo. Considera que o som foi o fator maior para a prisão 

de sua atenção. Gerou motivação de compra. O indivíduo 8 prestou mais atenção nas imagens, 

porém salientou que a música “casou” com o vídeo, possibilitando uma harmonização entre 

imagem e som. A música tornou-se cativante e alegre passando todo o conteúdo emocional. 

Os dois indivíduos não tiveram problemas na compreensão da mensagem publicitária nem do 

produto. Observamos que nos dois casos o áudio teve relevância. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nos dados obtidos por meio deste estudo, foi possível concluir, mesmo que 

de forma preliminar e não generalizável, que o som na publicidade se tornará mais persuasivo 

se baseado na transmissão e recepção no sistema surround 5.1, entretanto precisará de um 

investimento maior por parte dos anunciantes e consumidores. 

O novo sistema televisivo emergente no país desde 2007, a TV DIGITAL, possibilitou 

uma nova configuração dos veículos de comunicação para entregar determinada mensagem de 

produto ou serviço ao consumidor. Mais precisamente sobre o seu sistema de som, a TV 

digital agora transpõe as barreiras da hiper-realidade com seu áudio surround 5.1: o mesmo do 

cinema.  

Devemos salientar, por se tratar de um tema novo, que o mesmo é repleto de 

incertezas, um campo restrito em número de estudos e, portanto, uma empreitada inicial no 

que diz respeito a uma possível reformulação do uso instituído para os comerciais 

publicitários no formato sonoro convencional. Paralelo a isso, as pesquisas sobre televisão 

digital e seus efeitos na atividade publicitária ainda são escassos. Portanto, este trabalho se 

baseou em fatos recentes, conversas informais com profissionais da área, reportagens e 

tópicos disponíveis na Internet, além da avaliação experimental. Isto o caracteriza como 

exploratório. Entende-se que os resultados desta pesquisa poderão auxiliar na composição de 

campanhas de comunicação publicitária correlacionadas de forma coesa com o 

comportamento do consumidor atual ou, pelo menos, permitirão um entendimento sobre os 

efeitos gerados pela tecnologia do som digital tridimensional no comportamento dos 

consumidores.  

Quanto aos resultados mais significativos, exceto quanto aos indivíduos 5 e 6 (que 

foram expostos apenas ao VT “estéreo”), constatou-se que o efeito sonoro tridimensional 

causado pelo VT Surround 5.1 gerou a sensação de euforia e motivação compondo uma 

positividade significativa. Isto quer dizer que o resultado do som mais refinado influenciou 

positivamente as opiniões dos membros da amostra (membros 1, 2, 3, 4, 7 e 8). 

Tratando-se da análise, na composição dos grupos 1 e 2, tivemos a inversão da 

experiência, ou seja, os comerciais foram exibidos de forma inversa, com a intenção de 

garantir eqüidade entre as respostas. O fator da exibição inversa não alterou opiniões. Neste 

caso, constatamos que todos os indivíduos demonstraram maior empatia pelo VT Surround 

5.1 e podemos aferir que o som enfatizou maior realidade e gerou motivação de compra.  
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Entretanto, para constatar outros fatos relevantes, tivemos nos grupos 3 e 4 os 

comerciais exibidos separadamente. Já neste caso, a peculiaridade mais forte constatada foi de 

o VT “estéreo” ser classificado como normal, ou seja, sem nenhum aspecto marcante, nem 

que chamasse tanta atenção dos indivíduos provocando algum tipo de motivação pela compra 

do produto. Este VT passou despercebido perante sua composição sonora. Apenas foram 

levantados comentários sobre sua estética relativa à imagem. 

Sendo assim, através do VT Surround 5.1, avaliaram-se as sensações causadas por 

uma mensagem publicitária com o suporte da tecnologia de áudio para o produto fictício PIN 

(tênis). Este novo sistema permitiu gerar mais detalhes e argumentos para a venda devido às 

sensações hiper-reais causadas na amostra. Comparando as duas configurações de áudio dos 

VT’s, conseguimos aferir que a configuração do VT Surround 5.1 gerou maior expectativa 

sobre o produto, além de contribuir para a narrativa imagética. O investimento na produção do 

áudio deste comercial agregou qualidades ao produto e como conseqüência motivou os 

indivíduos para compra. Por fim, este sistema trouxe contribuições positivas para a 

compreensão de uma mensagem publicitária.  

Também é pertinente levarmos em conta que a criatividade e a inovação ainda são os 

destaques nas principais ações de comunicação. Os anunciantes, por sua vez, precisarão tornar 

seus produtos mais chamativos; e pensando que o áudio é aliado da imagem neste mercado 

promissor, permitirão que um novo sistema sonoro consiga atribuir valores subjetivos aos 

seus produtos. É possível que esta nova configuração de mídia (TV DIGITAL e Surround 5.1) 

venha a quebrar os paradigmas tradicionais forçando cada vez mais os profissionais deste 

ramo a aderir a esta corrente tecnológica. Esta que, por sua vez, possibilitará ao consumidor 

não mais ser passivo, alimentando uma relação de maior intimidade com a marca. É nisto que 

a publicidade deve se concentrar: teremos comerciais mais persuasivos através de sua nova 

configuração sonora tridimensional tornando a televisão mais envolvente do que já é.  

Visto sob este aspecto, é proposto um novo caminho dentro desta pesquisa para que 

posssamos responder futuros questionamentos. Um deles é a inclusão de uma amostragem 

probabilística levando a campo o debate sobre a relação entre o custo e os benefícios do 

investimento no sistema de áudio surround 5.1. Também, é possível pesquisar a eficácia deste 

sistema como argumento de venda, entre anunciantes e receptores. 
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QUESTIONÁRIO 1: 
Nome do candidato: ____________________________________________________ 
Contato: ______________________________________________________________ 

 
 
1 - Quantos aparelhos televisores tem em sua casa?  
( ) 1 
( ) 2  
( ) 3 
( ) 4 
( ) Mais 
 
2 – De que tecnologia? 
( ) Cubo 
( ) Lcd 
( ) Plasma 
 
3 – De quantas polegadas? 
( ) 14 
( ) 20 
( ) 21 
( ) 29 
( ) 32 
( ) Mais  
 
4 – Sua TV é: 
( ) estéreo 
( ) mono 
 
5 – Possui TV por assinatura? 
( ) Sim ( ) Não 
 
6 – Com que freqüência costuma ir ao cinema? 
( ) Diariamente 
( ) Semanalmente  
( ) Quinzenalmente  
( ) Mensalmente  
( ) Anualmente 
( ) Nunca. 
 
7 – Possui sistema de HOME THEATER?  
( ) Sim ( ) Não 
 
8 – Que tipo de programas costuma assistir? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Roteiro de perguntas para a segunda entrevista após a apresentação dos Vt’s. 
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1 - Qual a diferença entre os dois comerciais exibidos?  
 

2 - Existe alguma diferença entre eles? 
 

3 - Qual a mensagem publicitária contida em de cada um dos comerciais? 
 

4 - Qual deles passou melhor a mensagem? 
 

5 - Descreva as suas sensações sobre o comercial “A” 
 

6 - Descreva as suas sensações sobre o Comercial “B” 
 

7 - Quais os aspectos mais marcantes de cada um dos comerciais? 
 

8 - De qual você mais gostou? 
 

9 - Qual dos áudios você mais gostou? Porque? 
 

10 - Para você, Qual a relevância do áudio de um comercial de televisão? 
 

11 - Qual dos áudios gerou mais expectativa sobre o produto? 
 

12 - Quanto ao áudio do comercial “B”, qual a relevância na hora da escolha do 
produto? Existe alguma relevância? Gera motivação de compra? 

 
13 - Você acredita que o áudio do sistema da TV DIGITAL, que está por ser 
implantado no Brasil terá algum fator relevante influenciando o produto publicitário 
vendido pelo veículo?  

 
      ( ) sim ( ) não 
 


