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1 INTRODUÇÃO 

O som sempre se fez presente na vida do homem e é de fundamental importância para 

a comunicação e o desenvolvimento das sociedades nos tempos contemporâneos. A partir do 

momento em que se desvendou a formação da estrutura sonora, começou-se a desenvolver 

instrumentos para a reprodução do som. Tempos mais tarde, Hertz e suas ondas sonoras 

trouxeram a invenção do rádio. Em 1940, o rádio era o meio de comunicação que mais 

apreendia as pessoas. Isto talvez se explicasse porque desde aquela época eram empregados 

os principais fatores que caracterizam o meio: o som, a voz, a música, os efeitos que 

combinados com a arte estabelecem uma narrativa dramática, que fazem com que as pessoas 

que estão ouvindo empreguem seu imaginário. 

Com o passar dos tempos surgiu um novo meio de comunicação: a televisão. 

 

“O rádio com suas novelas e seriados, conquistava status entre as principais atrações 
do mercado publicitário. A decadência teria começado na década de 1950, com o 
advento da televisão no Brasil e a lenta migração dos investimentos de publicidade 
para o novo meio.” (Ferraz, 2004, p.116). 

 

A televisão transmitia som e imagem simultaneamente e com isso, era possível saber o 

que estava acontecendo sem precisar da imaginação como ocorria no rádio. Isto tornou 

possível afirmar que o formato audiovisual é a configuração de comunicação mais completa, 

pois ele une som e imagem em movimento. A televisão se tornou o principal meio de 

comunicação e da comercialização de espaços onde empresas podiam anunciar suas marcas 

ou serviços com sensato valor, originava-se a publicidade audiovisual. A publicidade 

audiovisual é entendida pela divulgação de uma marca, empresa, produto ou serviço em um 

determinado tempo.  

Visto sob este aspecto, a imagem em televisão é erradamente avaliada como a parte da 

produção que exige maior aplicação do diretor. A TV é uma mídia audiovisual e, por isso, o 

som nas suas mais variantes aparições é um dos componentes primários e integrantes da 

televisão. O autor Bonásio (2002) admite a idéia de que a importância do áudio em uma peça 

publicitária é tamanha ao ponto de ser possível, por exemplo, se interromper uma imagem e 

manter-se o som e, mesmo assim, se continuar obtendo o acompanhamento efetivo do 

espectador. Porém, se for mantida a imagem sem o áudio, será gerada uma inquietude muito 

maior no telespectador. 
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Sob este enfoque, e pelo fato de o som ter uma importância significativa em peças 

publicitárias, o estudo e a produção audiovisual estão evoluindo no mesmo ritmo do 

desenvolvimento tecnológico. Nos dias atuais, da era digital, existem programas de 

tratamento de imagens estáticas e em movimento, efeitos especiais, imagens 

computadorizadas e se destacam equipamentos de reprodução sonora e imagética tais como: 

mp3 players, mp4, Ipod, Home Theater, celulares, smart phones, etc. Além disso, para o 

aprimoramento da produção sonora, uma indústria de hardwares e softwares específicos se 

desenvolveu de maneira pujante. Atualmente, tem-se conhecimento de softwares como: 

Cubase, Nuendo, Audition, Sound Forge, Audacity entre outros. Os reflexos desta evolução já 

podem ser sentidos na fabricação de televisões, as quais já estão sendo produzidas com 

sistema de reprodução sonora estéreo. Já há a transmissão de programação televisiva em 

áudio estéreo e, de forma emergente no Brasil, a transmissão em áudio 5.1 (som reproduzido 

em cinco caixas acústicas e uma caixa de freqüências baixas que aguçam a sensação de 

tridimensionalidade sonora).  

Analisando as associações de idéias indicadas até o momento, é preciso ainda ressaltar 

que as produtoras de áudio estão em franca expansão devido a evolução tecnológica que não 

pára. Nesse sentido, acredita-se que a implicação final desse estudo poderá beneficiar 

agências de propaganda e produtores de áudio, na hora da criação de peças audiovisuais ou na 

definição de estratégias de linguagem. Emerge, nesta esfera, a questão que será avaliada no 

decorrer deste estudo: Qual o prejuízo para a compreensão da mensagem em comerciais de 

TV, quando retirado o seu áudio? Buscou-se, para tanto, descrever quatro comerciais de 

televisão sob a ótica de seus elementos narrativos e comparar a compreensão da mensagem 

destes quatro comerciais de TV quando veiculados com e sem o seu áudio original. 



7 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para que se possa compreender este estudo, é preciso esclarecer conceitos básicos de 

som, linguagem sonora e o som na propaganda de TV. 

2.1 Som, conceito e definição 

 

Segundo o conceito da professora Luiza de Arruda Nepomuceno (2001) citado por 

Filho (p.16), “o som é a sensação auditiva produzida no ouvido por deslocamento de 

partículas ou pressão do ar mediante movimentos organizados de moléculas causados por 

meios vibrantes”. Assim, quando um corpo se move para trás e para adiante, rápido o 

suficiente para enviar uma seqüência de ondas através do meio no qual está vibrando, estará 

produzindo um som, tratando-se do estudo fisiológico da audição denominada psicoacústica. 

 

Quando os seres humanos ouvem um som, na verdade estão ouvindo vários fatores, 
todos contribuindo para a capacidade de extrair dele significados. Ouvem volume, 
duração, atenuação, freqüência, timbre, brilho, calor etc. É a relação entre estes 
fatores que permite interpretações sofisticadas, tais como a localização de fontes 
sonoras e sua identificação (FILHO, 2004, p. 16). 

 

O som, assim, é a decorrência audível da vibração dos corpos, isto é, quando um corpo 

maciço vibra, todo o ar ao seu redor transmite vibrações na mesma velocidade e amplitude, 

difuso por todas as direções, perdendo força de acordo com o raio. 

O som pode ser medido por intensidade. Segundo André Barbosa Filho, os impulsos 

elétricos são enviados por fibras nervosas ao ouvido, essas chamadas de potenciais de ação 

que transmitem até 900 Hz por fibra, o que equivale a 1500 alturas de tons diferentes e 325 

graus de intensidade. As crianças conseguem ouvir, no seu último proveito, tons de 20 Hz a 

20 kHz. Já um adulto com 30 anos de idade, não absorve tons mais altos do que 18 MHz. Os 

idosos de 50 anos têm o limite de 14 MHz e os de 70 anos, de no máximo 10 MHz. 

Reforçando esse conceito, André Barbosa Filho afirma que “um sistema de sons que pretenda 

ser percebido por toda a população, deve produzir tons que estejam acima de 130 Hz e abaixo 

de 5 kHz” (FILHO, 2004, p. 17, 18). 
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2.1.2 A importância do som para o homem 

O som é de grande importância para o ser humano, principalmente para se comunicar. 

Desde quando nasce o som faz parte da vida. Para melhor compreender esse contexto segue o 

trecho abaixo: 

 

[...] a criança aprende a compreender a linguagem; isto é, em sua mente se 
estabelece uma conexão entre certos sons e certos fatos [...] assim a criança liga essa 
linguagem a corpos que são um tanto semelhantes ao corpo central. Através de 
esforços tão pouco energéticos que deveriam talvez ser chamados antes de 
instintivos do que tentativos, aprende a produzir aqueles sons. E assim começa a 
conversar [...] (PEIRCE, 1999 apud FILHO, 2004, p. 22). 
 

 
A música, por sua vez, é de grande valia para o ser humano. Conforme SÁ (1991, p. 

123) “todos os povos, todas as sociedades, de alguma forma se expressam sonoramente. Na 

cultura ocidental encontramos esta manifestação específica a qual denominamos “música”, 

que implica uma determinada relação com o som”, pois as pessoas são imersas em um mar de 

sons, e proporcionadas a sentimentos de alegria, violência, sensualidade, melancolia, calma, 

compondo-se uma peça de forte influência no comportamento das pessoas em geral. 

Segundo FARIA (2001, p. 4), “A música passa uma mensagem e revela a forma de 

vida mais nobre, a qual, a humanidade almeja, ela demonstra emoção, não ocorrendo apenas 

no inconsciente, mas toma conta das pessoas, envolvendo-as trazendo lucidez à consciência”. 

Reforçando esse conceito, segundo o crítico STEFANI (1987), a música atinge os anseios, em 

qualquer espaço e hora se é atingido pela música, sem se notar. A música é ouvida, visto que 

faz com que as pessoas conheçam algo novo. 

  

2.2 LINGUAGENS SONORAS 
 
2.2.1 Sonoplastia 
 

 
De acordo com Leal, a sonoplastia é a recomposição não espontânea, no cinema, 

rádio, teatro, televisão, dos sons que acontecem simultaneamente com a ação. Os registros 

sonoros na sonoplastia, nas suas diversificadas configurações e meios, é o instrumento, e 

concomitantemente o produto derradeiro “desenhado”. 

Segundo Ferraretto (2001), um produtor musical, mesmo que não exerça a função de 

sonoplasta, necessita ter sensibilidade e bastante conhecimento de maneira satisfatória para 

empregar ao som. Um importante instrumento em sua mão faz com que o bom emprego dos 
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recursos sonoros à sonoplastia se torne essencial para desempenhar qualquer produção. 

Antigamente, para a gravação dos efeitos sonoros, era necessária a participação de uma 

pessoa que estivesse observando todo o acontecimento para poder se obter melhor os detalhes. 

Para uma boa produção sonoplástica, é bom ter um profissional que participe da cena com sua 

interpretação sonora, com a sua criatividade para inventar ruídos, até mesmo portar um objeto 

qualquer para produzir os ruídos necessários. Esse profissional, segundo FERRAZ (2004), é o 

contra-regra. Sua atividade está totalmente em extinção nos dias de hoje por conseqüência da 

tecnologia, que oferece muitos efeitos sonoros pré-gravados. A inclusão de efeitos sonoros em 

uma peça publicitária tem como tendência o objetivo de instigar a pessoa com o objeto 

sonoramente representado. O som transmite informações, pistas, atuando como índice do 

objeto representado, fazendo com que a pessoa reconheça e faça associações pela referência 

obtida pela sonoplastia. Segundo Ferraretto (2001, p.) “a música e os efeitos exploram a 

sugestão, criando imagens na mente do ouvinte. Assim os efeitos permitem ao público ver o 

que está sendo transcrito e a música possibilita ao ouvinte sentir o que se transmite”. 

 

2.2.2 Locução 

 

 Através de uma breve definição, Silva (1999, p. 26) coloca que “o fato de a raiz da 

publicidade radiofônica não estar locada na tradição escrita, mas sim nas tradições orais, tenha 

acelerado o desenvolvimento sonoro”. Esse fato, segundo a autora, demonstra que na locução, 

a oralidade é o principal fator para o crescimento e desenvolvimento da sonoridade. Silva 

(1999) apresenta a idéia de que utilizar a voz para anúnciar idéias e mercadorias já era 

presente no tempo das monarquias da Idade Média, ao qual era chamada de tempo da 

oralidade, quando os oficias e mensageiros anunciavam em proclamações solenes a guerra e a 

paz. Já no Brasil, as vozes dos vendedores eram anunciadas com pregões cantados, e 

geralmente tinham a companhia de instrumentos sonoros, como corneta e a matraca. 

 Segundo Silva (1999, p 27), “à medida que a publicidade é introduzida e 

regulamentada na radiofonia e a programação direciona-se para os gêneros populares”, a 

linguagem erudita cede espaço para uma menos rebuscada, pois os comerciantes procuravam 

na mídia, um modo de expandir seus negócios.  

 “O primeiro anúncio comercial musicado do rádio brasileiro surge no Programa Casé” 

segundo a explanação de Tinhorão citado por Silva (1999, p 28). Com a descoberta do 

anúncio cantado, os primeiros redatores de rádio estruturaram um novo gênero chamado 



10 

 

jingle, “textos em prosa e em versos dos anúncios cantados”, une locução e trilha sonora, 

entrando para a história da propaganda irradiada, Silva (1999. p 28). 

 

2.2.3 Trilha 

 

 Silva (1999. p 78) conta que trilha sonora, “é a música que apóia frequëntemente a 

palavra na peça radiofônica, além de incrementar os efeitos que resultam da palavra ou do 

ruído na conformação desta imagem sonora”. A trilha sonora pode ser utilizada com 

diferentes funções: 

 

Por exemplo nos programas de radiojornalismo é geralmente utilizada com função 
fática, [...] com “função gramatical”, ou seja, são utilizados trechos de música como 
signo de pontuação: “trecho de música com frase musical mais breve para separar 
parágrafos de um mesmo texto, ou com frase musical mais longa para passar de um 
assunto para outro” (KAPLÚN, 1994 apud SILVA 1999, p 79). 
 
 

Da mesma forma que nos programas de radiojornalismo, a trilha sonora também é 

utilizada no meio publicitário, no entanto, é empregada “para estabelecer uma identificação 

entre o produto e seu público-alvo, ou seja, o mesmo produto pode ser produzido com trilhas 

(ritmo, melodia, tons, altura e intensidade) diferentes em função do perfil do seu 

receptor/consumidor” (SILVA, 1999, p 80). É de grande valia também lembrar, que o ritmo e 

a melodia das trilhas sonoras tem como objetivo a memorização. 

 

2.2.4 Silêncio 

 

 Com a Revolução Industrial, e suas implicações políticas e econômicas, trazem 

consigo o aumento do ruído, barulho, mudando a paisagem sonora dos centros urbanos. O 

homem tem uma facilidade imensa de fazer sons e rodear-se com eles, de acordo com Silva 

(1999, p 73) “silêncio é o resultado da rejeição da personalidade humana. O homem teme a 

ausência de som como teme a ausência da vida”.  

 De acordo com o contexto relatado por Cazé, citado por Silva (1999, p 73), “ o 

silêncio no rádio já é considerado uma falha diante do aspecto dinâmico que deve predominar 

nas emissões radiofônicas que se desenvolvem sob o signo da continuidade”. 

  Assim como a locução, a sonoplastia e a trilha sonora, o silêncio também possui um 

papel importante na comunicação, segundo Silva (1999), ele pode ter uma função significante 
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na criação e produção de um spot, surgindo com mais força devido ao espaço em que a 

publicidade abre para a experimentação de variados elementos da linguagem. 

 Silva (1999, p 73) conta que o silêncio “quando contextualizado dentro de uma 

estrutura sintática, tem a possibilidade de adquirir significados que, por sua vez, pode realçar 

a importância da continuidade sonora, ou pode atuar como um signo, ou seja, representar um 

mistério, uma dúvida, a morte, a expectativa”, mas devendo estar de forma contextualizada 

para que não se possa interpretar como falha ou um ruído, neste caso, 

“emissor/canal/código/receptor, um ruído é tomado como uma interferência”. 

 

2.3 O SOM NA PROPAGANDA DE TV 

 

 A publicidade nas décadas de 80 e 90, era guiada pela idéia de que a imagem 

persuadia mais do que o som, ficando conhecida como a “Era da Imagem”. Nesse período o 

rádio entrou em decadência, e a televisão assumiu o papel de principal meio de comunicação, 

pois transmitia som e imagem em movimento. Como a imagem era novidade, a conservação 

sonora foi deixada de lado tornando-se submissa à imagem.  

 Com o avanço da tecnologia começou-se a dar mais atenção para o som, tanto é que 

nos dias de hoje, a era digital está cada vez mais infiltrada em nossa sociedade, em questão 

disso Sá (1991, p 138) conta que “o som da televisão é uniforme, orgânico, inconfundível” ou 

seja, o som tem o poder de estimular a memória auditiva do espectador, pois ele “é o 

consumidor, sem dúvida, porém acaba sendo, também o grande produto desta máquina 

refinada” despertando assim a vontade de consumir. 

 Os elementos melódicos, ou ritmicos, ou harmônicos são associados, segundo Sá 

(1991, p 137), “a vinculação faz com que o espectador tenha instrumentos de 

acompanhamento da trama além daqueles que o texto explícito fornece” permitindo criar um 

vínculo com o consumidor.  
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3 METODOLOGIA  

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

com um estudo experimental sem grupo de controle (apenas no final), de natureza 

exploratória, qualitativa, com amostragem não - probabilística por julgamento. Pesquisa de 

marketing: 

A pesquisa de marketing consiste em projetos formais que visam à 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, 2002, p. 06) 

 

Por meio desta pesquisa, é almejada uma aproximação do tema “sonoplastia na 

produção audiovisual publicitária”. Com o método que será descrito a seguir, não foi possível 

e nem pretendido esgotar o assunto, mas sim, contribuir para o entendimento sobre o efeito da 

sonoplastia nos comerciais de TV e para o desenvolvimento de novas pesquisas com enfoques 

derivados deste que foi abordado.  

3.1. A natureza exploratória,  

 

[...] 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 levantado e 
hipóteses a serem confirmadas [...] são realizados a partir de dados secundários; 
conversas informais com pessoas especializadas no assunto de interesse e estudos de 
casos selecionados, em que incluem também pesquisas já realizadas (SAMARA E 
BARROS 2002, p. 29). 

 

 Como a era digital está cada vez mais presente na vida do ser humano, o som caminha 

juntamente com essa tecnologia, sendo assim, as pesquisas sobre áudio nos dias atuais são de 

grande valia, baseando-se em dados de consumidores, conversas informais e com 

profissionais, caracteriza-se como exploratório. 

 

 

 

 



13 

 

3.1.2 Pesquisa Qualitativa 

 

Segundo Michel (2005), a pesquisa qualitativa tem como base a discussão e conexão 

de dados interpessoais na colaboração das situações ressaltadas pelos informantes, analisados 

a partir da significação de seus atos. Na pesquisa qualitativa a verdade não pode se comprovar 

numericamente ou estatisticamente, mas persuade na forma de experimentação empírica, a 

partir de análise feita de forma delineada, abrangente, coerente e consistente, igualmente 

como na argumentação lógica das idéias.  

A pesquisa qualitativa contextualizada acima, se justifica porque as pessoas serão 

expostas diretamente ao objeto pesquisado, ou seja, serão expostas ao comercial de TV. A 

intenção não é obter dados estatísticos, mas sim, de saber o resultado da experiência para os 

consumidores. 

 

3.1.3 Estudo experimental: 

A veiculação de campanha publicitária em área restrita para observar o 
comportamento de determinado grupo de consumidores é um estudo experimental 
com a medição possível de seus resultados só após a introdução da variável 
comunicação. A comparação com um grupo semelhante que não foi exposto ao teste 
e livre da interferência de outras variáveis é de prática quase impossível, por isso é 
um estudo denominado só depois e sem grupo de controle. (SAMARA E BARROS, 
2002, p. 62). 

 

Para o desenvolvimento deste estudo, procedeu-se da seguinte forma: dois grupos 

foram expostos a quatro audiovisuais inéditos, com duração de trinta segundos cada um, 

produzidos pelo Laboratório de Produção Televisiva da UNIFRA. A diferença entre os VTS 

está explícita não na imagem, mas sim na sonoplastia das peças. Para o grupo1, foram 

exibidos os quatro audiovisuais, sendo o primeiro e o terceiro com áudio, e o segundo e o 

quarto sem áudio. O mesmo aconteceu para o grupo 2, porém ocorreu o inverso do grupo1, 

sendo que o primeiro e o terceiro não possuindo áudio, e o segundo e o quarto possuindo 

áudio.  

No intervalo de cada audiovisual, foi dado aos participantes um questionário com seis 

perguntas relacionadas ao VT que acabara de assistir, com exceção do último que contém 

nove questões, sendo três questões comparativas relacionadas aos audiovisuais anteriores. 

Procedeu-se desta forma, para que a lembrança do audiovisual assistido pelo participante não 

fosse comprometida, pois como foram apresentados quatro VTS, pode acontecer de se perder 
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respostas importantes se for dado o questionário somente no final de todos os audiovisuais.          

Desta forma, as respostas foram mais precisas, facilitando a obtenção de um resultado mais 

confiável para o problema de pesquisa. 

 

3.1.4 Amostragem 

A amostragem não - probabilística por julgamento é aplicada a elementos segundo 

Samara e Barros (2002, p. 94) “selecionados segundo um critério de julgamento do 

pesquisador, tendo como base o que se acredita que o elemento selecionado possa fornecer ao 

estudo”. Foram convidadas a participar da exposição dos VTS quatro pessoas (dois homens e 

duas mulheres): dois estudantes dos cursos de Farmácia e dois Design do Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA, Santa Maria, Rio Grande do Sul). Os convidados tem faixa etária 

entre 21 e 25 anos, com personalidades, culturas e comportamentos próximos. Essas quatro 

pessoas foram divididas em dois grupos (grupo1 e grupo2).  Cada grupo conteve duas pessoas 

(um homem e uma mulher). Os grupos foram colocados em salas isoladas, para que não 

pudesse haver nenhuma variável para respostas tendenciosas, originadas por fatores de 

tendência de liderança ou de personalidade de algum indivíduo. 
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4 DESCRIÇÃO DOS COMERCIAIS 

 

O primeiro comercial a ser descrito, é o VTA. Este audiovisual por sua vez, trata-se do 

remédio Aspirina. Transmite a mensagem que para passar a dor de cabeça, somente tomando 

Aspirina. Descrevendo o comercial, pode-se dizer que ele foi filmado em duas locações 

diferentes, a primeira é interna, na cozinha de uma casa, a segunda é externa, em um pátio 

com uma piscina. Nele aparecem dois atores, uma mulher e um homem. A história 

transmitida pelo comercial começa com a mulher chegando na cozinha de sua casa 

aparentemente vindo da academia, ela abre a geladeira e pega uma garrafinha de água 

mineral. Olhando para a mesa ela se depara com um bilhete escrito por seu namorado dizendo 

que tinha entrado de férias e que iria pra casa de um amigo na serra, e que voltaria somente da 

segunda-feira. O homem está bem à vontade na casa de seu amigo na beira de uma piscina. A 

mulher ficar irritadíssima com a situação, amassa o bilhete e coloca fora. O comercial fecha 

com o slogan que é “Contra dor de cabeça, tome aspirina” mostrando explicitamente o que o 

comercial quer transmitir. No quesito sonoridade do comercial, é composto por uma trilha de 

fundo, uma música que transmite tranqüilidade. Também pode se perceber que possui uma 

narração que fala o que está escrito no bilhete. 

O segundo comercial VT B é da Nestlé. Este comercial foi filmado internamente, 

dentro de um estúdio. Ele é composto por seis atores, sendo cinco jovens e uma criança. A 

mensagem que ele transmite, é a relação de confiança entre as pessoas, amigos e entre uma 

criança com a sua mãe, mas principalmente a confiança da marca Nestlé com o consumidor.  

No final do comercial também é fechado com o slogan “Nestlé uma relação de confiança com 

você”, mostrando explicitamente o que o comercial quer transmitir. Na parte sonora do 

comercial ele possui uma trilha de fundo com uma musica que transmite tranqüilidade e 

também um texto narrado dizendo como se adquire a confiança. 

O terceiro comercial VT C é uma campanha antidrogas. Este, por sua vez, também foi 

filmado em uma locação interna, dentro de um estúdio. Nele mostram-se desenhos como uma 

casa, um carro e uma família, todos feitos supostamente com a droga cocaína. Esses desenhos 

são “desmanchados” um a um por um usuário de drogas que vai cheirando a cocaína. No final 

do comercial aparece um texto dizendo: “As drogas acabam com você, e o seu egoísmo acaba 

com a sua família”, para enfatizar o que o VT quer transmitir. Na sonoridade, pode-se notar a 

ausência de trilha sonora, mas a presença da sonoplastia. Foi utilizado o som de uma pessoa 



16 

 

cheirando e também uma narração na parte final do comercial, narrando o que está escrito no 

texto. 

O quarto comercial VT D é do papel higiênico Neve. Este comercial também foi 

filmado em uma locação interna, dentro de um banheiro. Neste VT, tem somente um ator e 

todo o decorrer do comercial se restringe a ele. Mostra o ator em uma situação “difícil” 

sentado em um vaso sanitário fazendo caretas com o rosto suado e também expressão de 

alívio, e no final mostra somente a logomarca do papel higiênico Neve. A parte sonora deste 

comercial é diferente dos anteriores, possui uma trilha de fundo com uma música bem 

excitante, que provoca curiosidade, com variação de volume para instigar o telespectador, e 

no final do comercial, um som de assovios de pássaros, e também um som de um suposto 

“barulho” transmitido pelo ator. 

Os VTS descritos acima foram apresentados para o grupo 1 e para o grupo 2, porém de 

forma diferente. Para o grupo 1 o primeiro comercial VT A não possuía áudio, o segundo 

comercial VT B possuía áudio, o terceiro VT C não tinha áudio e o quarto comercial o VT D 

tinha áudio. Para o grupo 2 foram apresentados os mesmos, porém, ao contrário do grupo 1 os 

VTS que possuíam áudio ficaram sem, e os que não possuíam áudio passaram a ter. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, será feita uma apresentação de cada membro da amostra, sendo que, 

primeiramente, os indivíduos do Grupo1 serão avaliados. Logo após, os indivíduos do Grupo2 

serão analisados. Vale lembrar que os indivíduos do grupo 1 foram expostos aos comerciais 

publicitários da seguinte forma:  VT A com som, VT B sem som, VT C com som e VT D sem 

som. Este esquema se inverte para a exposição ao grupo de indivíduos número 2: VT A sem 

som, VT B com som, VT C sem som e VT D com som. Ressalte-se que as análises de 

percepções dos indivíduos expostos a VTS com som, ganharão maior sentindo neste trabalho 

quando comparados com exposições do mesmo VT, no entanto, sem som.  

 

5.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO GRUPO1. 

 

5.1.2 Indivíduo 1 VT A - (Homem, estudante de Design) 

 

Indivíduo 1 – VT A 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois relaciona a aspirina à possível traição 
do ator. 

Sua atenção voltou-se para a situação comum nos dias de hoje entre casais (traição), estratégia 
esta utilizada para evidenciar a marca da aspirina. 

Gostou do VT porque entende que a mensagem transmitida depende da interpretação de cada 
um. 

Não achou difícil a compreensão da mensagem, mas também não achou fácil, pois pessoas 
sem malícia podem interpretar de outra forma. 
Quadro 01: percepção do indivíduo 01 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 1 – VT A:  Pode-se relatar que o indivíduo 1 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para uma relação que hoje em dia vêm ocorrendo 

normalmente entre casais, como ele mesmo afirma, ressaltando que essa situação evidencia a 

marca da aspirina. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto 

ao som, mas sim, ao fato de a estrutura do comercial permitir múltiplas interpretações. Por 

meio desta constatação, é possível determinar que os elementos da linguagem neste caso 

foram utilizados de forma harmônica, visto que nenhum deles, nem trilha sonora ou 

sonoplastia, nem imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do 

entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo não respondeu a pergunta relacionada aos 
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sons pertencentes ao VT, o que talvez indique que o entrevistado não tenha detido a sua 

atenção na parte sonora, fato que corrobora a premissa básica desta pesquisa: há alguns tipos 

de comerciais de televisão com os quais a sonoplastia não contribui de forma determinante. 

Igualmente, o entrevistado não respondeu a pergunta que solicita a descrição de suas 

sensações ao assistir o comercial. Unindo-se as duas respostas inexistentes e o restante dos 

dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber um certo distanciamento dele com 

relação aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 

 

5.1.3 Indivíduo 1 VT B. 

 

Indivíduo 1 – VT B 

Não entendeu o exato significado da mensagem básica que o comercial transmite, pois relatou 
que a Nestlé está em diferentes fases da vida e que tem um bom produto o qual todos podem 
compartilhar. 

Imaginou ter sido fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

A ausência do som foi o fato que lhe chamou mais a atenção. 

Ressalta sensação de surpresa, pois julgou que estava diante de um comercial atípico. 

Relata que não escutou nenhum som. 

Não gostou do VT, porque acha que ele não prende a atenção do espectador.  

Quadro 02: percepção do indivíduo 01 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 1 - VT B:  Embora o indivíduo 1 afirme que não foi difícil compreender a 

mensagem básica do comercial de televisão, relata um significado paralelo ao pretendido pelo 

VT. Ao ressaltar que a Nestlé oferece produtos que podem ser compartilhados por todos, 

distorce a real intenção, que é representar que a marca tem uma relação de confiança com os 

seus consumidores. É preciso lembrar que, neste caso, o VT B foi exibido sem qualquer tipo 

de som, o que pode explicar esta distorção. Também, somando-se isto às ações das 

personagens, é possível conceber que a percepção do indivíduo não foi totalmente 

equivocada: está levemente desconectada da mensagem básica, mas claramente relacionada 

com o conjunto de significados apresentados pelas imagens. Em última análise, portanto, para 

este caso, constatou-se que a ausência de som prejudicou a compreensão precisa da 

mensagem básica. 
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Salienta-se que sua atenção voltou-se fortemente para uma a ausência de som. Ou seja, 

neste caso, a relação entre os atores, de confiança, parece não ganhar destaque, pois a 

ausência de som sobrepôs todos os outros elementos da linguagem utilizados: atuação e texto 

escrito que traz, ao final do comercial, claramente, a mensagem básica (uma relação de 

confiança com você). Outro fator que tonifica esta constatação é o fato de o indivíduo não ter 

gostado do VT, pois salienta que a ausência de som não contribui para que o VT prenda a sua 

atenção. 

 

5.1.4 Indivíduo 1 – VT C: 

 

Indivíduo 1 – VT C 
Entendeu o significado que o comercial transmite, pois relatou que as drogas podem acabar 
com tudo o que a pessoa tem, inclusive com ela própria e sua família. 
O que lhe chamou mais atenção no comercial, foi o modo de como ele foi produzido, 
relatando que primeiro a droga destrói os bens materiais e financeiros e, por último, destrói a 
família. 
Ressalta sensação de indignação, pois segundo o indivíduo, o comercial reflete o que 
atualmente está acontecendo na sociedade, e que mesmo assim as pessoas continuam usando 
drogas. 
Relata os sons escutados: som de uma pessoa aspirando a droga, que julga representar um 
usuário gastando todo o seu dinheiro para usar drogas.  
Gostou do VT porque ele julga que demonstra realmente o que está acontecendo na 
sociedade: primeiro as drogas acabam com os bens materiais e depois ela acaba com a família 
e a própria vida do usuário.   
Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 
Quadro 03: percepção do indivíduo 01 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 1 – VT C: pode-se relatar que o indivíduo 1 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a relação de produção do comercial. Relata o que hoje 

em dia vêm ocorrendo normalmente entre a sociedade, como ele mesmo afirma, ressaltando 

que as drogas acabam com tudo o que o usuário possui, inclusive com si próprio. Ressalte-se 

que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto ao som, mas sim, ao fato de a 

estrutura do comercial mostrar a realidade na qual vivemos. Por meio desta constatação, é 

possível determinar que os elementos da linguagem, neste caso foram utilizados de forma 

harmônica, visto que nenhum deles, nem locução ou sonoplastia, chamou para si a atenção do 

entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo não respondeu corretamente a pergunta 

relacionada aos sons pertencentes ao VT, o qual não se refere ao som da locução final, o que 

talvez indique que o entrevistado não tenha detido totalmente a sua atenção na parte sonora, 
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fato que pode reforçar a premissa básica desta pesquisa. Outro fator que tonifica esta 

constatação é o fato de o indivíduo ter gostado do VT, pois salienta que a mensagem 

transmitida pelo VT (o uso das drogas), demonstra realmente o que está acontecendo na 

sociedade. Unindo a resposta incompleta e o restante dos dados coletados com este indivíduo, 

pode-se perceber certa proximidade dele com relação aos complexos efeitos desejados pela 

peça publicitária em questão. Entretanto, é preciso destacar que o som deste vt foi mero co-

adjuvante para este entrevistado.   

 

5.1.5 Indivíduo 1 – VT D. 

 

Indivíduo 1 – VT D 
Entendeu o significado que o comercial transmite, pois relatou que o papel higiênico Fresh 
promove um bem estar para as pessoas quando estão em uma situação difícil no banheiro. 
A ausência de som foi o que lhe chamou mais atenção no comercial 
Sua sensação sobre o comercial foi de humor, pois relata que as expressões que o ator faz 
transmitem uma atuação forçada e cômica. 
Relata que não escutou nenhum som. 
Não gostou do VT, porque julga que a idéia não parece ser muito inteligente para um 
comercial de papel higiênico e ressaltando que seria mais indicado para um comercial de 
laxante.  
Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 
Gostou mais do VT C. 
Relata que o som é de grande importância para um comercial de TV, pois ele transmite 
melhor a mensagem básica do comercial e prende a atenção do espectador. 
O indivíduo afirma que costuma assistir comercias televisivos. 
Quadro 04: percepção do indivíduo 01 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 1 – VT D: Pode-se relatar que o indivíduo 1 compreende a mensagem básica do 

comercial. Salienta-se que sua atenção voltou-se fortemente para a ausência de som. Ou seja, 

neste caso, a interpretação forte do ator, bem humorada, divide o destaque com a ausência do 

som. Na verdade, notou-se que a ausência de som sobrepôs todos os outros elementos da 

linguagem utilizados: atuação e logomarca que traz, ao final do comercial, claramente, a 

mensagem básica (uma relação de conforto). Ressalte-se que, embora o indivíduo não tenha 

gostado do VT, não atribui isto à ausência de som, mas sim, ao fato de a estrutura do 

comercial não parecer muito inteligente para a divulgação de papel higiênico, ressaltando que 

a estrutura do comercial seria mais indicada para uma divulgação de laxante. Por meio desta 

constatação, é possível determinar que os elementos da linguagem neste caso não foram 

utilizados de forma harmônica, visto que nenhum deles, nem ausência de trilha e sonoplastia, 
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nem imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do entrevistado. Vale 

ressaltar que o indivíduo achou fácil a compreensão da mensagem básica do VT. Unindo os 

dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber um certa aproximação dele com relação 

aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. Verificou-se também que 

o indivíduo gostou mais do VT C, o que talvez indique que o entrevistado tende a aceitar 

melhor vts com sonoplastia completa, fato que confirma a premissa básica desta pesquisa: há 

alguns tipos de comerciais de televisão com os quais a sonoplastia, juntamente com a 

imagem, contribui de forma determinante na compreensão do comercial. Igualmente, o 

entrevistado relata que o som é de grande importância para um comercial de TV, pois ele 

transmite melhor a mensagem básica e prende a atenção do espectador. É valido ressaltar que 

o indivíduo costuma assistir comercias televisivos. 

 

5.1.6 Análise do indivíduo 1 quanto aos VTS A, B, C e D. 

 

Com base nos dados coletados por meio do indivíduo 1, foi possível compor o 

seguinte perfil: ele tende a aceitar melhor os comerciais com som. Embora ele entenda bem as 

mensagens básicas em todos os casos, mesmo nos VTS sem som, se sente bastante 

incomodado frente à ausência do som nos VTS B e D. É valido ressaltar que no VT B ele 

aferi não ter gostado, pois a ausência do som não contribui para prender a sua atenção diante 

do comercial. De acordo com os dados ressaltados acima, e com a ressalva que o indivíduo 

fez no último questionário, na pergunta que se refere à relevância do som em um comercial de 

TV, relatando “que o som é de grande importância para um comercial de TV, pois ele 

transmite melhor a mensagem básica do comercial e prende a atenção do espectador”, pode-se 

aferir que o indivíduo 1 prefere assistir à comercias que possuam som. 
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5.1.7 Indivíduo 2 VT A (Mulher, estudante de Farmácia) 

 

Indivíduo 2 – VT A 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que aspirina é para evitar a 
dor de cabeça.  

O que mais lhe chamou a atenção no comercial foi a ousadia do namorado em deixar um 
bilhete apenas para a sua namorada. 

Sua sensação foi de indignação com o namorado, ressalta que apóia a fúria da namorada 
em relação a situação transmitida (traição). 

Ressalta que o som escutado foi o da locução (subtendendo a voz do ator). 

Gostou do VT, porque ele julga que demonstra uma situação (traição) que acontece 
diariamente com casais, ressaltando que se identificou por ser jovem.   

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 01: percepção do indivíduo 02 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 2 – VT A:  Pode-se relatar que o indivíduo 2 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a ousadia do namorado em ter deixado o bilhete somente 

para a sua namorada. Relata-se que sua sensação foi de indignação com o ator, aferindo que 

apóia a namorada em relação a mensagem transmitida pelo VT (traição). Ressalta-se que, 

embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto ao som, mas sim, ao fato de a 

estrutura do comercial demonstrar segundo ele uma situação que vem acontecendo 

diariamente entre casais. Por meio desta constatação, é possível determinar que os elementos 

da linguagem neste caso foram utilizados de forma significante, visto que todos eles, trilha 

sonora ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do 

entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo não ressaltou o som da trilha sonora 

presente no VT, o que talvez indique que a entrevistada não tenha detido totalmente a sua 

atenção na parte sonora, fato que corrobora a premissa básica desta pesquisa: há alguns tipos 

de comerciais de televisão com os quais a sonoplastia não contribui de forma determinante. É 

válido ressaltar que ela achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. Unindo 

os dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa aproximação dela com relação 

aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 
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5.1.8 Indivíduo 2 VT B. 

 

Indivíduo 2 – VT B 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que a Nestlé transmite uma 
relação de confiança com o consumidor.  

A relação mãe e filho foi o que mais lhe chamou a atenção no comercial. 

Suas sensações foram de fome e igualmente de água na boca. 

Não foi escutado nenhum som no VT. 

O indivíduo não gostou do VT, ressaltando que é por ele não possuir som.  

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 02: percepção do indivíduo 02 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 2 – VT B: Pode-se relatar que o indivíduo 2 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a relação de mãe e filho, como ela mesma afirma, 

ressaltando que essa situação evidencia a confiança entre as pessoas, e também que a deixou 

com fome e igualmente com água na boca. É preciso lembrar que, neste caso, o VT B foi 

exibido sem qualquer tipo de som. Ressalta-se que o indivíduo não gostou do VT, atribuindo 

isto a ausência de som, e não, ao fato de a estrutura do comercial estar de acordo com a 

proposta que o comercial transmitiu. Por meio desta constatação, é possível determinar que os 

elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma harmônica, visto que todos 

eles, ausência de trilha sonora ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos atores chamou 

para si a atenção do entrevistado, o que talvez indique que o entrevistado tenha detido mais a 

sua atenção na parte sonora, fato que apóia a premissa básica desta pesquisa. É válido 

ressaltar que ela achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. Unindo os 

dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa aproximação dela com relação aos 

complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 
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5.1.9 Indivíduo 2 VT C. 

 

Indivíduo 2 – VT C 
Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que as drogas acabam com 
tudo o que o usuário possui, inclusive com sua vida e com a própria família. 

O que mais lhe chamou a atenção no comercial foi a família sendo cheirada. 

Suas sensações voltaram-se para as imagens, pois ressalta que elas chocaram-na, 
transmitindo efeito negativo em relação as drogas. 

Foi escutado no VT o som de uma pessoa aspirando a droga, e o som da locução no final 
do comercial. 

Ressalta que gostou do VT, pois aferiu que propagandas antidrogas sempre devem ser 
chocantes para que se possa assustar o espectador.   

Não achou difícil a compreensão da mensagem, mas também não achou fácil, pois 
ressalta que pessoas precisam ter conhecimento sobre o assunto  (droga) para entender as 
imagens antecedentes da frase. 

Quadro 03: percepção do indivíduo 02 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 2 – VT C: Pode-se relatar que o indivíduo 1 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a relação na qual a família é cheirada, ressaltando que 

suas sensações voltaram-se para as imagens transmitidas no comercial, pois aferiu que elas 

chocaram-na, e que transmitiram um efeito negativo em relação às drogas para com a 

sociedade. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto ao som, 

mas sim, ao fato de julgar que propagandas antidrogas sempre devem ser chocantes para que 

se possa assustar o espectador. Por meio desta constatação, é possível determinar que os 

elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma significativa, visto que todos 

eles, locução ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do 

entrevistado. De acordo com os dados acima, possam talvez indicar que o entrevistado não 

tenha detido totalmente a sua atenção na parte sonora, mas sim em todo o conjunto do 

comercial, fato que pode reforçar a premissa básica desta pesquisa. Outro fator que tonifica 

esta constatação é o fato de o indivíduo não ter achado difícil a compreensão da mensagem, 

mas também não ter achado fácil, pois salienta que pessoas precisam ter conhecimento prévio 

sobre o assunto (droga) para entender as imagens que antecedem a frase. Unindo os dados 

coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa proximidade dele com relação aos 

complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 
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5.1.10 Indivíduo 2 VT D. 

 

Indivíduo 2 – VT D 
Não entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que o papel higiênico 
Neve Fresh pode ser utilizado em variadas coisas. 

As expressões do ator (caretas) foi o que mais lhe chamou a atenção no comercial.  

Suas sensações sobre o VT foram de humor e igualmente de mau cheiro. 

Nenhum som foi escutado no comercial, mas ressalta achar necessária a presença do 
som na parte dos gases.  

Ressalta que gostou do VT, pois julga que as expressões do ator (caretas) chamaram sua 
atenção. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Ressalta que gostou mais do VT D, pois relata uma situação (indesejada no banheiro), 
em que todas as pessoas passam (indesejada no banheiro). 

Aferi que a utilidade do som é para complementar a mensagem transmitida pela 
imagem, quando ela não se está clara. 

Ressalta que costuma assistir a comerciais. 
Quadro 04: percepção do indivíduo 02 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 2 – VT D: Pode-se relatar que o indivíduo 2 não compreende a mensagem básica 

do comercial. Relata um significado diferente ao pretendido pelo VT. Ao ressaltar que o papel 

higiênico Neve Fresh pode ser utilizado em várias coisas, distorce a real intenção, que é 

representar que o papel higiênico é suave, refrescante e de boa qualidade.  Sua atenção volta-

se para as expressões (caretas) do ator, como ele mesmo afirma, ressalvando que essa situação 

evidencia humor e mau cheiro. Ressalte-se que, embora o indivíduo não tenha gostado do VT, 

não atribui isto à ausência de som, mas sim ao fato de as expressões (caretas) do ator, terem 

lhe chamado a atenção.  Por meio desta constatação, é possível determinar que os elementos 

da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma harmônica, com exceção a ausência da 

trilha sonora e sonoplastia, visto que a imagem ou interpretação dos atores chamou para si a 

atenção do entrevistado. Vale ressaltar que o indivíduo achou fácil a compreensão da 

mensagem básica do VT. Unindo-se de fato todos os dados coletados com este indivíduo, 

pode-se perceber certo distanciamento dele com relação aos complexos efeitos desejados pela 

peça publicitária em questão. Verificou-se também que o indivíduo gostou mais do VT D, o 

que talvez indique que o entrevistado tenha detido a sua atenção em todo a produção do 

comercial, imagem ou interpretação, e também ressaltando a ausência da trilha sonora, 

aferindo que acharia necessário a sua presença no final do comercial, fato que confirma a 
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premissa básica desta pesquisa. Pode-se relatar que o entrevistado aferiu que a utilidade do 

som é para complementar a mensagem transmitida pela imagem, quando ela não  está clara. É 

valido ressaltar que o indivíduo não costuma assistir comercias televisivos. 

 

5.1.11 Análise do indivíduo 2 quanto aos VTS (A,B,C,D). 

 

Com base nos dados coletados por meio do indivíduo 2, foi possível compor o 

seguinte perfil: ele tende a aceitar melhor os comerciais com som. Embora ele entenda bem as 

mensagens básicas em todos os casos, mesmo nos VTS sem som, exceto o VT D, se sente 

bastante incomodado frente à ausência do som nos VTS B e D, ressaltando que no VT D seria 

necessária a presença do som pelo menos na parte final do comercial. É valido relatar também 

que no VT B ele aferiu que não gostou do comercial porque não possui som. De acordo com 

os dados ressaltados acima, e com a ressalva que o indivíduo faz no último questionário, na 

pergunta que se refere à relevância do som em um comercial de TV, relatando “que a 

utilidade do som é para complementar a mensagem transmitida pela imagem, quando ela não 

se está clara.”, pode-se aferir que o indivíduo 2 prefere assistir a comercias que possuam som, 

embora ele não precise estar presente em todos os comerciais. 
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5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS DO GRUPO 2. 

 

5.2.1 Indivíduo 3 VT A (Homem, estudante de Farmácia) 

 

Indivíduo 3 – VT A 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que a menina ficou irritada com o 
seu namorado, por esse fato ela sentiu dor de cabeça. 
A tranqüilidade do homem foi o que mais lhe chamou a atenção no comercial.  

Nenhum som foi escutado no comercial pelo indivíduo, e ressaltou que a ausência de som 
representou uma situação de provocação.  
Ressaltou que gostou do VT, pois julga que ele é bem humorado. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 01: percepção do indivíduo 03 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 3 – VT A:  Pode-se relatar que o indivíduo 3 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a tranqüilidade do namorado diante da situação (traição). 

Não responde a pergunta que se refere às suas sensações diante do comercial. Ressalte-se que, 

embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto à ausência do som, mas sim, ao fato 

de a estrutura do comercial demonstrar segundo ele uma situação bem humorada, diante de 

uma circunstância, onde precisa-se ser levada a sério. Por meio desta constatação, é possível 

determinar que os elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma significante, 

visto que todos eles, ausência de trilha sonora ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos 

atores chamou para si a atenção do entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo 

ressaltou a ausência da trilha sonora e locução no VT, o que talvez indique que a entrevistada 

tenha detido totalmente a sua atenção na parte sonora, fato que corrobora a premissa básica 

desta pesquisa. É válido ressaltar que ela achou fácil a compreensão da mensagem básica do 

comercial. Unindo os dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa 

aproximação dela com relação aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em 

questão. 
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5.2.2 Indivíduo 3 VT B. 

 

Indivíduo 3 – VT B 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que a Nestlé transmite uma 
relação de confiança entre o produto e o consumidor. 
O VT lhe chamou a atenção por ser da marca da Nestlé, pois relata que é uma marca 
muito conhecida entre as pessoas, e a maioria delas gostam. 
Os sons escutados no VT foram o da trilha sonora e o da locução. 

Relata que gostou do VT, por ser da Nestlé, ressaltando que ela chama a atenção. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 02: percepção do indivíduo 03 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 3 – VT B: Pode-se relatar que o indivíduo 3 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a marca Nestlé, pois ressalta que ela é uma marca 

bastante conhecida entre as pessoas, e que a maioria gosta. Não responde a pergunta que se 

refere as suas sensações diante do comercial. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha 

gostado do VT, não atribui isto ao som, mas sim, ao fato de o comercial ser da marca Nestlé. 

Por meio desta constatação, é possível determinar que os elementos da linguagem, neste caso 

foram utilizados de forma insignificante, visto que todos eles, trilha sonora ou sonoplastia, 

interpretação dos atores não chamou para si a atenção do entrevistado, ficando bem explícito 

que a imagem da marca, juntamente com o slogan (Nestlé), foi o elemento mais importante 

para o entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo ressaltou a presença da trilha 

sonora e locução no VT, o que talvez indique que a entrevistada tenha detido parcialmente a 

sua atenção na parte sonora, fato que corrobora a premissa básica desta pesquisa. É válido 

ressaltar que ela achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. Unindo os 

dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa aproximação dela com relação aos 

complexos efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 
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5.2.3 Indivíduo 3 VT C. 

 

Indivíduo 3 – VT C 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que as drogas podem 
destruir uma família. 

A criatividade da produção do comercial foi o que mais chamou a sua atenção. 

Suas sensações sobre o VT foi de estar em uma realidade do dia-a-dia. 

O indivíduo não escutou nenhum som no comercial, ressaltando que sua ausência 
transmite uma situação em que se perde tudo por estar no mundo das drogas. 

Ressalta que gostou do VT, pois julga estar clara a forma de como a mensagem é 
transmitida. 
Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 03: percepção do indivíduo 03 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 3 – VT C: Pode-se relatar que o indivíduo 3 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para a forma  como foi produzido o comercial, ressaltando 

que suas sensações voltaram-se para o fato do comercial retratar uma realidade (drogas) do 

dia-a-dia. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto ao som, 

mas sim, ao fato da mensagem ser transmitida de uma forma clara, acessível e fácil do 

espectador compreender. Por meio desta constatação, é possível determinar que os elementos 

da linguagem, neste caso foram utilizados de forma harmônica, visto que todos eles, ausência 

de locução ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do 

entrevistado. De acordo com os dados acima, possam talvez indicar que o entrevistado tenha 

detido totalmente a sua atenção na parte sonora, e em todo o conjunto do comercial, fato que 

pode reforçar a premissa básica desta pesquisa. Outro fator que tonifica esta constatação é o 

fato de o individuo ter achado fácil a compreensão da mensagem. Unindo os dados coletados 

com este indivíduo, pode-se perceber certa aproximidade dele com relação aos complexos 

efeitos desejados pela peça publicitária em questão. 

. 
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5.2.4 Indivíduo 3 VT D. 

 

Indivíduo 3 – VT D 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que o papel higiênico é de 
boa qualidade. 

Sua sensação diante do comercial voltou-se para o humor. 

O indivíduo relata que escutou som, e julga que ele transmitiu suspense. 

Ressalta que gostou do VT. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Aferi que gostou mais do VT C. 

Ressalta que o som nem sempre é importante e necessário em um comercial de TV, pois 
julga que sua presença depende de como a mensagem será transmitida. 
Relata que costuma assistir a comerciais. 

Quadro 04: percepção do indivíduo 03 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 3 – VT D: Pode-se relatar que o indivíduo 3 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para as expressões (caretas) do ator, como ele mesmo afirma, 

ressaltando que essa situação evidencia humor. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha 

gostado do VT, não atribui isto ao som, mas sim ao fato de as expressões (caretas) do ator, 

terem lhe chamado a atenção.  Por meio desta constatação, é possível determinar que os 

elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma harmônica, visto que todos 

eles, trilha sonora e sonoplastia, imagem ou interpretação do ator chamou para si a atenção do 

entrevistado. Vale ressaltar que o indivíduo achou fácil a compreensão da mensagem básica 

do VT. Unindo-se de fato todos os dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa 

aproximação dele com relação aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em 

questão. Verificou-se também que o indivíduo gostou mais do VT C, o que talvez indique que 

o entrevistado tenha detido a sua atenção em toda a produção do comercial, imagem ou 

interpretação, e também ressaltando a ausência da trilha sonora, aferindo que ela transmite 

uma situação de perda por estar no mundo das drogas, fato que corrobora a premissa básica 

desta pesquisa. Pode-se relatar segundo o entrevistado, que a utilidade do som nem sempre é 

importante e necessário em um comercial de TV, pois julga que sua presença depende de 

como a mensagem será transmitida. 
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5.2.5 Análise do indivíduo 3, quanto aos VTS (A,B,C,D). 

 

Com base nos dados coletados por meio do indivíduo 3, foi possível compor o 

seguinte perfil: ele tende a aceitar melhor os comerciais com som. Embora ele entenda bem as 

mensagens básicas em todos os casos, mesmo nos VTS sem som, não se sente incomodado 

frente a ausência do som nos VTS A e C, pelo contrário, ressalta que as ausências de som 

nestes VTS transmitem significados que ajudam na compreensão dos comerciais. É valido 

relatar também que o VT C, foi o que ele mais gostou, mesmo este comercial não possuir 

som, pois julga estar clara a forma de como a mensagem é transmitida. Isso talvez indique que 

o entrevistado tenha detido a sua atenção em toda a produção do comercial, na imagem e 

ausência de som.  De acordo com os dados ressaltados acima, e com a ressalva que o 

indivíduo faz no último questionário, na pergunta que se refere à relevância do som em um 

comercial de TV, relata que “o som nem sempre é importante e necessário em um comercial 

de TV, pois julga que sua presença depende de como a mensagem será transmitida.”, pode-se 

aferir que o indivíduo 3 não tenha preferência em assistir a comercias que possuam som. 

 

5.2.6 Indivíduo 4 VT A (Mulher, estudante de Design) 

 

Indivíduo 4 – VT A 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julgou que aspirina é bom para 
dor de cabeça. 

O bilhete foi o que mais chamou a sua atenção no comercial. 

Aferi que não teve nenhuma sensação, avalia que foi normal, pois relata que é uma 
situação (traição) corriqueira. 
O som escutado pelo indivíduo foi o do bilhete sendo amassado, ressaltando que ele 
transmitiu uma situação de raiva. 
Ressalta que gostou do VT. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 01: percepção do indivíduo 04 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 4 – VT A:  Pode-se relatar que o indivíduo 4 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para o bilhete que o ator (namorado) deixa para a atriz 

(namorada), podendo aferir que o bilhete instigou o entrevistado a saber o que estava escrito 

nele. Relata que sua sensação diante do comercial foi “normal”, pois o comercial transmitiu 

uma situação corriqueira. Ressalte-se que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não 
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atribui isto a ausência do som, mas sim, ao fato de a estrutura do comercial demonstrar 

segundo ele uma situação do dia-a-dia. Por meio desta constatação, é possível determinar que 

os elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma insignificante, visto que 

todos eles, ausência de trilha sonora ou sonoplastia, imagem ou interpretação dos atores, não 

chamou para si a atenção do entrevistado. Verificou-se também que embora o VT não possuir 

som, o indivíduo ressaltou a sua presença, aferindo que escutou o som do bilhete sendo 

amassado, o que talvez indique que o entrevistado não tenha detido totalmente a sua atenção 

no comercial, fato que corrobora a premissa básica desta pesquisa. É válido ressaltar que ele 

achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. Unindo os dados coletados com 

este indivíduo, pode-se perceber certa aproximação dele com relação aos complexos efeitos 

desejados pela peça publicitária em questão, e que o som pode estar no seu inconsciente, fato 

que fortifica a premissa da pesquisa. 

 

5.2.7 Indivíduo 4 VT B. 

 

Indivíduo 4 – VT B 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que se o produto é bom, e 
de confiança, todos compram.  

A trilha sonora e a narração do VT foi o que mais chamou a sua atenção. 

Os sons escutados pelo indivíduo no comercial foram: trilha sonora e locução. 

Ressalta que gostou do VT. 

Achou fácil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 02: percepção do indivíduo 04 
Fonte: o autor 
 

Indivíduo 4 – VT B: Pode-se relatar que o indivíduo 4 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para o som da trilha sonora e da locução do VT. Ressalta-se 

que o indivíduo não responde a pergunta que se refere as suas sensações diante do comercial. 

Ressalta-se que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, atribui isto à presença do som. Por 

meio desta constatação, é possível determinar que os elementos da linguagem, neste caso 

foram utilizados de forma insignificante, visto que, imagem ou interpretação dos atores, não 

chamou para si a atenção do entrevistado. Verificou-se também que o indivíduo ressaltou a 

presença da trilha sonora e locução no VT, o que talvez indique que o entrevistado tenha 

detido totalmente a sua atenção na parte sonora, fato que corrobora a premissa básica desta 

pesquisa. É válido destacar que ele achou fácil a compreensão da mensagem básica do 
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comercial. Unindo os dados coletados com este indivíduo, pode-se perceber certa 

aproximação dele com relação aos complexos efeitos desejados pela peça publicitária em 

questão. 

 

5.2.8 Indivíduo 4 VT C. 

 

Indivíduo 4 – VT C 

Entendeu o significado que o comercial transmite, pois julga que as drogas fazem as 
pessoas perderem seus bens, e igualmente sua família. 

Ressalta que o fato de o que a droga é capaz de fazer com uma pessoa, foi o que mais 
chamou a sua atenção no comercial. 
O indivíduo não escutou nenhum som no VT. 

Ressalta que gostou do VT, pois aferi que ele chamou a sua atenção. 

Não achou difícil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Quadro 03: percepção do indivíduo 04 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 4 – VT C: Pode-se relatar que o indivíduo 4 compreende a mensagem básica do 

comercial. Sua atenção volta-se para o fato de o que a droga é capaz de fazer com uma 

pessoa. Ressalta-se que o indivíduo não responde a pergunta que se refere as suas sensações 

diante do comercial. Pode-se aferir que, embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui 

isto ao som, mas sim, ao fato do comercial ter chamado a sua atenção. Por meio desta 

constatação, é possível determinar que os elementos da linguagem, neste caso, foram 

utilizados de forma harmônica, visto que todos eles, ausência de locução ou sonoplastia, 

imagem ou interpretação dos atores chamou para si a atenção do entrevistado. De acordo com 

os dados acima, possam talvez indicar que o entrevistado tenha detido totalmente a sua 

atenção na parte sonora, e em todo o conjunto do comercial, fato que pode reforçar a premissa 

básica desta pesquisa. Outro fator que tonifica esta constatação é o fato de o indivíduo ter 

achado fácil a compreensão da mensagem. Unindo os dados coletados com este indivíduo, 

pode-se perceber certa proximidade dele com relação aos complexos efeitos desejados pela 

peça publicitária em questão. 
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5.2.9 Indivíduo 4 VT D. 

 

Indivíduo 4 – VT D 
Não entendeu o significado que o comercial transmite, pois aferi que não compreendeu a 
mensagem.  

O suor do ator foi o que mais chamou a sua atenção no comercial. 

Sua sensação diante do comercial voltou-se para o humor. 

O som escutado pelo indivíduo no VT foi o da trilha sonora. 

Ressalta que gostou do VT, pois julga ser bem humorado. 

Achou difícil a compreensão da mensagem básica do comercial. 

Aferi que gostou mais do VT C. 

Ressalta que a utilização de som em um comercial televisivo, depende da mensagem que 
será transmitida, pois relata que no VT C não tinha som, e mesmo assim a mensagem 
pode ser compreendida facilmente. 
Relata que costuma assistir a comerciais. 
Quadro 04: percepção do indivíduo 04 
Fonte: o autor 

 

Indivíduo 4 – VT D: Pode-se relatar que o indivíduo 4 não compreende a mensagem básica 

do comercial. Sua atenção volta-se para as expressões (suor) do ator, como ele mesmo afirma, 

ressaltando que suas sensações diante do VT voltaram-se para o humor. Ressalte-se que, 

embora o indivíduo tenha gostado do VT, não atribui isto ao som, mas sim ao fato de ele 

transmitir a mensagem de forma bem humorada.  Por meio desta constatação, mesmo não 

ressaltando a sonoplastia em sua resposta, na qual se refere aos sons escutados no VT, é 

possível determinar que os elementos da linguagem, neste caso, foram utilizados de forma 

harmônica, visto que todos eles, trilha sonora e sonoplastia, imagem ou interpretação dos 

atores chamou para si a atenção do entrevistado. Vale ressaltar que o indivíduo achou fácil a 

compreensão da mensagem básica do VT. Unindo-se de fato todos os dados coletados com 

este indivíduo, pode-se perceber uma certa aproximação dele com relação aos complexos 

efeitos desejados pela peça publicitária em questão. Verificou-se também que o indivíduo 

gostou mais do VT C, o que talvez indique que o entrevistado tenha detido a sua atenção em 

toda a produção do comercial, fato que corrobora a premissa básica desta pesquisa. Pode-se 

relatar que o entrevistado aferiu que a utilidade do som nem sempre é importante e necessário 

em um comercial de TV, relatando como exemplo o VT C, pois julga que mesmo não 

possuindo som, a mensagem pode ser compreendida facilmente, ressaltando que a presença 

do som depende de como a mensagem será transmitida. 
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5.2.10 Análise do indivíduo 4, quanto aos VTS (A,B,C,D). 

 

Com base nos dados coletados por meio do indivíduo 4, foi possível compor o 

seguinte perfil: ele tende a aceitar melhor os comerciais com som. Embora ele entenda bem as 

mensagens básicas em todos os casos, mesmo nos VTS sem som, não se sente incomodado 

frente à ausência do som no VT C, pelo contrário, ressalta que a ausência de som neste VT 

não interfere na compreensão do comercial. É valido relatar também que o VT C, foi o que ele 

mais gostou mesmo este comercial não possuindo som, pois avalia que mesmo não possuindo 

som, a mensagem pode ser compreendida com facilidade. De acordo com os dados ressaltados 

acima, e com a ressalva que o indivíduo faz no ultimo questionário, na pergunta que se refere 

à relevância do som em um comercial de TV, relata que “a utilização de som em um 

comercial televisivo, depende da mensagem que será transmitida.”, pode-se aferir que o 

indivíduo 4 não tenha preferência em assistir a comercias que possuam som. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em meio aos desafios deparados na revisão bibliográfica desta pesquisa, notadamente 

pode-se ressaltar a carência de publicações brasileiras em que se encontrem abordagens sob o 

ponto de vista do audiovisual publicitário.  

Pôde-se observar, com este estudo, de acordo com as análises dos indivíduos do grupo 

1 e 2, que todos os indivíduos tendem a gostar melhor os comerciais com áudio. Com base 

nas análises é de grande importância ressaltar que os dois indivíduos do grupo 1 aferiram não 

ter gostado do VT B, por ele não possuir áudio, e afirmaram também que o som é de grande 

importância para a transmissão da mensagem do comercial, principalmente quando a 

mensagem transmitida pela  imagem não está clara. Curiosamente, no grupo 2, percebe-se que 

as respostas dos indivíduos concentram-se em uma outra questão. Segundo eles, a ausência do 

áudio contribui para a compreensão da mensagem transmitida pelo comercial. Neste caso, os 

membros do grupo 2 se referem aos VTS A e C, os quais não possuem áudio nenhum. 

Com relação aos dados coletados por meio dos entrevistados, pôde-se observar que a 

metade dos entrevistados prefere assistir comerciais de TV com som, e a outra metade não 

tem preferência em assistir comerciais com som. A presença do áudio juntamente com a 

imagem é capaz de gerar valor junto aos telespectadores, em maior ou menor grau para cada 

entrevistado. Pode-se perceber que, mesmo os indivíduos apresentando ressalvas quanto à 

ausência de áudio nas propagandas de TV, consegue-se entender a compreensão da mensagem 

básica do comercial na maioria dos VTS. Portanto, a compreensão das mensagens em 

comerciais de TV, se estes forem veiculados sem som, não são totalmente prejudicadas, pois a 

maioria dos entrevistados de modo geral entende bem as mensagens básicas transmitidas em 

todos os casos inclusive nos VTS que não possuem som algum. 

Esta pesquisa foi estruturada com base em uma metodologia qualitativa e a amostra foi 

reduzida para que se conseguisse profundidade nas avaliações. Por isto, os dados relatados 

não podem ser inferidos para populações maiores, mas auxiliam na reflexão acerca dos efeitos 

do áudio em comerciais televisivos. Para estudos futuros, sugere-se uma pesquisa de forma 

quantitativa, com amostras maiores, para que se possa obter um resultado mais preciso sobre 

o problema de pesquisa abordado neste trabalho. Pode-se também desenvolver uma pesquisa 

utilizando VTS produzidos especialmentes sem áudio, podendo assim se obter um resultado 

mais verdadeiro sobre a importância do áudio nas propagandas de TV, além de proporcionar 

uma abertura maior de propostas de pesquisa. 
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