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RESUMO            

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

Palavras-chave: propaganda, humor, comparativa e adolescentes    

ABSTRACT    

The present work has on its purpose to verify the positive and negative reactions of the 
teenagers of Santa Maria due to comparative messages which use the humour as creative 
strategy. For a best theoretical foundation of the work, there were exposed concepts about 
advertisement, brands, humour, comparative publicity and teenager public. The study, 
qualitative and comparative, was developed including the direct approach with teenagers, 
whose answered to a questionary that aimed to obtain data about their social behaviour and 
media consumption and, another one, to identify their perceptions about the comparative 
characteristic in advertisements showed to them. They also took part in a group discussion 
which they were able to reveal themselves about the theme-question of this study. The data 
obtained descriptions joined with the analysis of the answers that the teenagers provided, it 
was considered satisfactory conclusions where the young people showed that they prefer 
commercials with humour but with no rage usage.    

Key words: advertisement, humour, comparative and teenagers.       



 
6

 
SUMÁRIO    

1.INTRODUÇÃO ................................................................................................................  01 

2. PUBLICIDADE E MARCA ..........................................................................................    04 

2.1.Publicidade: conceitos....................................................................................................   04 

2.2 Publicidade na Construção das Marcas..........................................................................   07 

2.3 Tipos de Publicidade......................................................................................................   10 

2.3.1 Publicidade Comparativa.............................................................................................  10 

2.4 Publicidade Comparativa X Regulamentação Brasileira................................................  13  

3.- HUMOR, PUBLICIDADE E ADOLESCENTES...........................................................  16 

3.1 Humor na Publicidade....................................................................................................   16 

3.1.1 Categorias de Humor...................................................................................................   18 

3.2 Público Adolescente.......................................................................................................   20 

3.2.1 Meios de Comunicação x Adolescentes......................................................................   23 

3.2.2 Hábitos de Consumo na Adolescência .......................................................................   26  

4. METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS .....................................   28 

4.1 Metodologia..................................................................................................................    28 

4.2 Hábitos de consumo dos adolescentes: descrição e análise..........................................    31 

4.3 Aspectos positivos e negativos percebidos nos comerciais: descrição e análise..........    40 

4.3.1 Reações aos argumentos comparativos.......................................................................  41 

4.4 Opiniões dos adolescentes sobre a publicidade comparativa e o humor nos comerciais 43  

5. CONCLUSÃO................................................................................................................    45  

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... ..   47  

7. ANEXOS...........................................................................................................................  50 

7.1Questionários e Perguntas...............................................................................................   50 

7.2 Imagens dos Comerciais.................................................................................................  53 

7.2.1 Comercial Pepsi x Coca-Cola......................................................................................  53 

7.2.2 Comercial Havaianas x imitações................................................................................  57 



 
7

 
1. INTRODUÇÃO           

Hoje a publicidade está em todo o lugar, ocupando todos os espaços possíveis para 

anunciar produtos, marcas e comportamentos. A publicidade é um ato de divulgar 

persuadindo, de se tornar público um fato, uma idéia ou uma preferência. Desse modo, a 

publicidade é um instrumento para motivar o consumo de um produto, um serviço, ou de 

consolidar ou divulgar uma empresa. Por isso ela tem dois objetivos essenciais: persuadir e 

informar. É um conjunto de técnicas feito, na maioria das vezes, por uma agência de 

profissionais capacitados, que é contratada e utilizada com o objetivo de promover o lucro de 

uma atividade comercial, conquistar adeptos a uma causa, enfim, aumentar ou manter a 

carteira de clientes do anunciante que a contrata. 

         A publicidade tem progredido muito no Brasil, pois ela está diretamente ligada ao 

desenvolvimento industrial. Se a publicidade não tivesse crescido, não teria sido possível o 

surgimento dos nossos grandes mercados de consumo, os quais permitiram o nascimento da 

fabricação em série, base do desenvolvimento da indústria moderna e da expansão do 

consumo. Desse modo, ela tem sido uma incentivadora no desenvolvimento da economia em 

que estamos inseridos.         

Na sociedade atual, o desenvolvimento industrial ocasionou um aumento desenfreado de 

produtos e marcas, surgindo concorrência para todos os tipos de segmentos e fazendo crescer 

um público consumidor que não estava acostumado com tanta variedade de marcas para 

escolher. Com isso, a comparação dentro do mercado publicitário cresceu, fazendo com que a 

publicidade comparativa fosse usada pelas empresas de produção e também de serviços.         

Assim sendo, a publicidade comparativa é simplesmente a forma pela qual os 

anunciantes comparam seus produtos em relação aos dos concorrentes, e é normalmente 

praticada quando a marca anunciada é colocada como superior em uma ou diversas 

considerações de compra importantes do produto. Na publicidade comparativa, o humor surge 

como grande ferramenta de persuasão, fazendo com que várias marcas o utilizem como 

diferencial em suas campanhas. O humor, além de chamar a atenção pela irreverência, facilita 

a aplicação da publicidade comparativa porque através da sátira, da ironia entre outras formas 

existentes, pode-se comparar a concorrência e anunciar melhor o próprio produto. A 

irreverência de muitos anúncios publicitários pode também ser percebida no comportamento 

social de uma importante parcela da sociedade, os consumidores jovens e adolescentes.          

Com o avanço das tecnologias no âmbito da comunicação e da globalização, os jovens 

estão muito mais bem informados, movimentam o mercado consumidor com mais 
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intensidade, e buscam criar sua própria opinião também pelas informações que recebem dos 

meios de comunicação.  

         No Brasil, a possibilidade de acesso à informatização está propiciando aos jovens de 

classe média e mais baixas, uma significativa e inovadora inserção no meio capitalista de 

consumo, onde a variedade na oferta pode confundir suas escolhas. Na maioria das vezes, 

essas escolhas são feitas através da convivência com a família, como os amigos e também 

pelo acesso ao consumo de produtos veiculados na mídia. Fazem suas opções por sugestões 

psicológicas, inseridas por impacto áudio-visual e suas preferências os rotulam dentro de 

determinados padrões, a ponto de transformá-los em modelos, especialmente no caso de 

produtos a eles dirigidos, como é o caso recente do desodorante Axe, e de uma linha de 

xampus Seda, entre outros. Portanto, os adolescentes se transformaram, nas últimas décadas, 

em verdadeiro alvo de grandes empresas, movimentando uma grande parte do mercado 

publicitário, que sempre se posiciona na tentativa de satisfazer as necessidades desse público 

consumidor e criar neles novos desejos. Por isso, o estudo do comportamento desses jovens é 

importante. Diríamos que é importante para várias pessoas, como profissionais da mídia, 

educadores, pais, empresários e até mesmo aos mais dedicados estudiosos que se dediquem ao 

entendimento do mundo dos adolescentes, suas reações ao universo em que estão inseridos.           

Propomos apresentar os aspectos relevantes, qualitativos, das reações positivas e 

negativas que os adolescentes podem ter perante anúncios comparativos que utilizam o humor 

como estratégia. Não nos comprometemos em desenvolver pesquisa de campo com 

abordagem quantitativa, tal a complexidade desta realização dentro do período destinado ao 

estudo. Tampouco não está sendo apresentada uma análise aprofundada do comportamento 

humano, pois que isto também fugiria aos objetivos do trabalho desenvolvido. Portanto, essa 

investigação se baseia em uma revisão teórica sobre os principais campos que o tema levanta, 

com o embasamento possível, dentro da legislação vigente e das obras de alguns “experts” no 

assunto.          

Com isso, este estudo buscou identificar, quais reações positivas e negativas os 

adolescentes podem ter perante os anúncios comparativos que utilizam o humor como 

estratégia criativa. Para tanto, realizamos pesquisa de campo com adolescentes santa-

marienses, utilizando amostragem não probabilística por acessibilidade, e cujas respostas e 

suas análises, estarão transcrito neste trabalho, para melhor entendimento da questão abordada 

e enriquecimento de conteúdo. 
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Em relação ao segundo capítulo, foi explorada a publicidade e seus conceitos, a 

publicidade na construção das marcas, os tipos de publicidade existentes, a publicidade 

comparativa e a publicidade comparativa versus a regulamentação brasileira.          

No terceiro capítulo, estudou-se sobre o humor, publicidade e adolescentes. Primeiro 

sobre o humor na publicidade, depois abordamos a categoria de humor, o público adolescente, 

os meios de comunicação versus os adolescentes e no final os hábitos de consumo na 

adolescência. 

          Já no quarto capítulo, é apresentada a metodologia, a descrição e a análise dos dados. 

Primeiramente foi exposta a metodologia usada, depois foram descritos e analisados os 

hábitos de consumo dos jovens, os aspectos positivos e negativos percebidos nos comercias, e 

a reação aos argumentos comparativos, e por fim, as opiniões dos adolescentes sobre 

publicidade comparativa e humor nos comerciais.                       
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2. PUBLICIDADE E MARCA  

2.1 Publicidade: conceitos  

          Publicidade é um termo que pode englobar diversas áreas de conhecimento, em especial 

atividades como o planejamento, criação, veiculação e produção de peças publicitárias, 

necessárias para uma difusão comercial adequada de produtos e serviços. Já se utilizava 

algum tipo de publicidade na antiguidade, como provam as inscrições babilônicas. Mas foi 

após a revolução Industrial no século XVIII, que a publicidade iniciou a trajetória que a 

levaria até o seu estágio atual de importância e desenvolvimento. Hoje, todas as atividades 

humanas se beneficiam com o uso da publicidade: profissionais liberais como médicos, 

engenheiros, advogados e outros, divulgam por meio dela os seus serviços. Os artistas, por 

exemplo, anunciam para consumidores suas exposições, seus discos e seus livros. A própria 

ciência vem utilizando os recursos da publicidade, promovendo suas descobertas e seus 

congressos por meio de cartazes, revistas, jornais, filmes, Internet e outros. 

                                                           
No final da década de 60, com o surgimento de novos bolsões de desenvolvimento 
agrícola no Brasil, de centros regionais de grande peso econômico no Sul e no 
Centro do país e de uma grande classe média urbana disposta ao consumo de bens 
que antes eram restritos a uma elite, acabou fazendo com que a atividade viesse a 
configurar-se como uma verdadeira indústria ( PINHO, 2001, p. 172). 

           

               A publicidade, por ser um dos componentes do marketing, está ligada ao campo da 

administração das empresas e instituições e, por circular nos meios de comunicação, também 

é uma atividade da comunicação social.  

O marketing é o desempenho das atividades de negócios que orientam o fluxo de 

mercadorias e serviços dos produtos aos consumidores finais, industriais e comerciais.  

Para Pinho (2001, p. 32) entre as atividades de marketing, “denominadas variáveis 

controláveis, conduzidas pela gerência de marketing da empresa” estão as pesquisas, o 

planejamento do produto, a produção, comunicação, vendas e distribuição. Interessa-nos, 

neste estudo, a comunicação, a qual, por sua vez, é formada entre outras atividades, pelas 

vendas pessoais, pela publicidade, promoção de vendas e pelas relações públicas.   

A promoção de vendas consiste nos esforços de comunicação mercadológica, 

utilizados em espaço e tempo determinados, junto aos canais de revenda e consumidores, com 

o objetivo de desenvolver as vendas, incrementando o volume total do produto ou serviço 

consumido. 
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Entende-se por relações públicas como um tipo de comunicação na qual há, “o esforço 

determinado, planejado, coerente e contínuo da alta administração, por estabelecer e manter 

uma compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como 

entre organizações e todos os grupos aos quais está ligado, direta ou indiretamente” (PINHO, 

2001, p. 83-4). 

A venda pessoal é simplesmente a comunicação realizada ‘face a face’ entre 

vendedores e consumidores possíveis, na qual o produto é apresentado pelo vendedor e a 

reação do consumidor é imediata e pessoalmente sentida por aquele que está vendendo o 

produto.  

Em relação à publicidade, pode-se afirmar que é a disciplina do combinado de 

promoção cuja força provém de sua grande capacidade persuasiva e de sua afetiva 

contribuição aos esforços para mudar hábitos do consumidor em relação ao produto ou 

serviço anunciado, recuperar uma economia ou criar imagem para a marca que o utilizar. 

Desse modo, promover o consumo, vender produtos e informar o consumidor são algumas 

das principais atribuições da publicidade no contexto econômico e social atual.           

A afirmação acima inscreve a publicidade no campo da comunicação social uma vez 

que, para ver comunicação entre emissor e receptor, é necessário que o último aceite ou, pelo 

menos, reconheça a mensagem veiculada como sendo algo que faça sentido à sua vida, ao seu 

cotidiano.   

Publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter impessoal e 
controlado que, através dos meios massivos e de forma que o receptor identifique o 
emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de informar e influir 
em sua compra ou aceitação (GOMES, 2003, p. 42).   

Nos dias atuais, em que o mercado vive sob uma forte concorrência, paralelo com uma 

maior capacidade de produção, os empresários são levados a acreditar cada vez mais na 

publicidade para manter ou aumentar os seus negócios e lucros. Assim sendo, a publicidade 

tem experimentado um grande crescimento,   

“Publicidade é o conjunto de técnicas de ação coletivas utilizadas no sentido de 
promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando e 
mantendo clientes.” ( PINHO, 2001, p.172)  

Sabemos que o que circula nos meios de comunicação tem, hoje, uma grande influência 

na formação do indivíduo, na sua maneira de ser, de pensar e de agir. O que não sabemos, é o 

grau dessa influência e até onde o seu poder de persuasão pode acabar com os mecanismos de 

defesa dos indivíduos. “Persuadir supõe convencer”, afirma Gomes (2003, p.35) e para que 
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isso aconteça, é necessário que no anúncio publicitário haja um argumento motivador, ou seja, 

que leve o público alvo a adquirir determinado produto para satisfazer sua necessidade. 

  As estratégias utilizadas nas mensagens publicitárias para persuadir o público 

acontecem em processo de agregação da marca à personalidade, valores e estilo e vida do 

consumidor. Aristóteles afirmava que “para persuadir uma pessoa é necessário passar por 

quatro etapas: introdução, narração, provas e peroração. A introdução tem por função chamar 

a atenção do receptor, a narração objetiva em envolvê-lo em determinada história ou situação 

e, as provas, são tecnicamente a confirmação que o produto oferecido é bom”. (Figueiredo, 

2005, p. 54). Por fim, a peroração e as provas, tendem a confirmar a mensagem que está 

sendo transmitida e reforçar a marca que está sendo divulgada, função geralmente exercida 

pelo slogan da marca. 

Nesse sentido, a publicidade é constituída de mensagens que, através de seus 

componentes (imagem, som, texto e estrutura da narrativa) identifiquem situações nas quais 

consumidores possam se reconhecer ou se espelhar ou, ainda, que percebam razões pelas 

quais necessitem do produto ou serviço anunciado. 

São diversos os formatos e meios pelos quais os anunciantes podem expor as 

características do produto ou serviço anunciado e confirmar vantagens que os consumidores 

terão ao utilizá-lo. Dentre as várias formas e meios, podem ser destacados os meios 

convencionais (meios de comunicação massiva) como os impressos (jornais, revistas, 

cartazes, e outros), e como meios eletrônicos (televisão, rádio) e, mais recentemente, a 

internet. 

Em todos esses meios, diferentes argumentos podem sustentar os apelos publicitários 

(as motivações para alcance do produto anunciado), os racionais e os emocionais. Tais 

abordagens podem ser utilizadas separadamente ou em conjunto, dependendo do objetivo a 

ser atingido pelo anunciante, como por exemplo, quando um texto de uma peça publicitária 

tem como função expor uma situação semelhante ao que o consumidor está passando. 

Aproveitando de uma condição em que as pessoas não têm escolha, fazem com que as 

mesmas prestem atenção na mensagem do anúncio. Assim, concluindo o raciocínio, é 

incentivada a ação e, conseqüentemente, lembram da marca anunciante.  

Como foi visto, a publicidade é um tipo de comunicação que visa a estabelecer 

conexões entre marcas anunciantes de diferentes produtos, nas quais a que anuncia promove e 

estimula a união do consumidor a ela. Nesse sentido, o gerenciamento de uma marca passa, 

obrigatoriamente, pela comunicação publicitária desenvolvida para gerar a preferência do 

consumidor e, com isso, criar, ampliar sua abrangência ou mantê-la no mercado. 
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2.2 Publicidade na Construção de Marcas  

          Uma marca é bem mais que um nome, é um diferencial competitivo que, para existir, 

passou por vários processos de desenvolvimento e adaptação, tanto estética quanto conceitual. 

Para que ela exista, muitos trabalhos de várias profissões foram avaliados e testados. A marca 

carrega em si o peso de todos os sonhos de seu idealizador: é um “cartão de visitas”, um 

“chamativo”, um “identificador”.  Pode ser um nome diferenciado, mas nunca será apenas 

isso. A marca traz em si um referencial todo particular daquele produto, atestando ao 

consumidor e ao público em geral a sua “existência própria”, sua personalidade, que deve ser 

inconfundível.  

A marca é um signo distintivo, visualmente perceptível utilizado para diferenciar 
produtos ou serviços de uma empresa das suas concorrentes, bem como atestar a 
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas (SARMENTO, 2006, p. 4).   

A evolução do conceito de marca aconteceu associada ao próprio desenvolvimento do 

marketing, ao longo da primeira metade do século XX, quando essa atividade se dedicou a 

conhecer melhor as formas de influência e comportamento dos consumidores.           

Dessa forma, criar uma marca, trabalhar para seu reconhecimento junto ao mercado de 

consumidores não é tarefa fácil e cabe aos profissionais do marketing executar essa função 

com excelência. A marca pode ser considerada uma ferramenta de diferenciação comercial. O 

conceito de marca é dinâmico, pois ela pode evoluir em função dos mercados (hábitos dos 

consumidores, nichos de consumo, etc.). Também, deve-se ter presente se a marca é global ou 

local: por exemplo, as marcas globais são encontradas cada vez mais em produtos de alta 

tecnologia ou nas marcas de produtos de luxo. A marca transmite prestígio e experiência ao 

mercado consumidor e, além disso, os custos de criação de marcas globais, as campanhas de 

publicidade e promoção são menores, porque se pode usar o mesmo anúncio ou mensagem 

publicitária em cada mercado.          

Um projeto de posicionamento bem estruturado deve ser suficiente para criar uma 

imagem de marca que seja única, durável e resistente às investidas dos concorrentes.  

Posicionamento: conceito criado e desenvolvido por Al Ries e Jack Trout. Consiste 
numa declaração de como um produto se adapta melhor a um determinado cliente-
alvo e suas necessidades e expectativas, diferenciando-se da sua concorrência. Isto 
será idealmente, único, e toda atividade de marketing deve reforçar o 
posicionamento do produto no mercado, o tempo toda nenhuma ação de branding 
deve começar sem um programa de posicionamento (MARTINS, 2000, p. 336). 
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O reconhecimento de uma marca no momento da compra pode representar a 

sobrevivência de muitas indústrias. A falta de tempo e de paciência dos consumidores vem 

diminuindo muito o tempo de decisão. Devido à globalização, os produtos estão ficando cada 

vez mais parecidos, fazendo com que a marca seja um diferencial decisivo, muito importante, 

pois é ela que vai indicar a origem do produto, conferindo a ele um conjunto de valores que o 

diferencia dos seus concorrentes.            

A marca tem um valor especial para o consumidor, pois diminui o risco que ele tem ao 

adquirir um produto. Por exemplo, numa oferta com produtos muitas vezes parecidos, a marca 

identifica e facilita o reconhecimento destes, favorecendo, assim, a fidelidade. O valor da 

marca passou a se constituir no diferencial de maior responsabilidade pela decisão de compra 

de um produto. São elas, em muitos casos, as únicas diferenças entre um produto e outro. 

A tecnologia empregada nos processos de produção e comercialização dos produtos 

homogeneizou-os, tornando-os, de uma forma geral, muito semelhante e fazendo com que as 

marcas ganhassem valores que transpassam o próprio produto. As pessoas tendem a comprar 

uma marca conhecida, pois se sentem confortáveis com o que lhe é familiar. Uma marca 

reconhecida será, assim, freqüentemente selecionada diante de outra desconhecida. Ser 

conhecida é particularmente importante para que ela seja considerada uma alternativa acertada 

de compra. Uma marca desconhecida geralmente tem pouca chance.   

Grandes partes das nossas decisões de compras são feitas por impulso, de forma 
irracional, instintiva. Se tivermos dinheiro, compramos as marcas com as quais nos 
relacionamos emocionalmente. Cada marca é como uma pessoa que teve sua 
personalidade própria cuidadosamente criada e desenvolvida (STRUNK, 2001, p. 
22).               

Para qualquer negócio, é importante conquistar novos consumidores e é relativamente 

mais barato manter os existentes, principalmente quando estes últimos estão satisfeitos com a 

marca, ou até mesmo gostam dela. De fato, em muitos mercados, há uma preguiça entre os 

consumidores, mesmo que haja custo muito baixo para a mudança e baixa obrigação desses 

para com a marca já existente. Assim sendo, uma base instalada de consumidores tem seu 

investimento de compra baseado amplamente no passado. Além disso, alguns consumidores 

atuais proporcionam a exposição da marca e a confirmação desta para novos consumidores. 

Como exemplo dessa situação, há o uso de determinadas marcas em programas de televisão, 

por artistas conhecidos e consagrados na mídia.  
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A lealdade que os consumidores têm com determinada marca reduz a vulnerabilidade 

da ação competitiva, pois os concorrentes podem sentir-se desencorajados a investir recursos 

para atrair consumidores satisfeitos. Uma alta lealdade implica melhores negócios para com o 

comércio, uma vez que os consumidores esperam que a marca esteja sempre disponível. 

A imagem da marca corresponde a todo processo de interação entre a marca e o seu 

público, do que resulta uma dada percepção, na base da qual estará maior ou menor 

predisposição para atribuir à marca um valor elevado no mercado. Segundo Keller (apud, 

SARMENTO, 2006, p.17) “uma imagem de marca é um conjunto de associações vinculadas à 

marca que os consumidores conservam na memória”, pois os consumidores recebem 

constantemente mensagens publicitárias das marcas.   

É uma ilusão acreditar que um conceito de marca pode ser eficiente a partir de 
definições artificiais, criadas fora do contexto ideológico da empresa. Nenhum 
plano por mais tecnicamente justificado, se sustenta sem considerar que toda a 
marca nasce impregnada de um ideal. E ele será a essência do seu sucesso ou o 
mal congênito a comprometê-lo para sempre. Isto não significa necessariamente, 
que a marca portadora de males congênitos também cresce. E seus males 
congênitos se não corrigidos, crescem juntos, podendo se converter num problema 
cada vez maior (VIEIRA, 2002, pp. 16-17).  

Em relação à publicidade na construção das marcas, podemos dizer que a aceleração 

do avanço tecnológico das indústrias e o desenvolvimento dos produtos, diminuíram os 

diferenciais físicos e igualaram os padrões de qualidade dos mesmos. É importante ressaltar, 

também, que os canais de distribuição são praticamente os mesmos, e os preços cobrados nos 

pontos de vendas ficaram muito próximos. 

Tudo isso, combinou, inevitavelmente, em uma grande valorização da marca como 

principal elemento de diferenciação entre produtos e serviços. A publicidade acaba assumindo 

o papel central na sua construção e manutenção, pois uma das suas principais finalidades, 

além de criar, é desenvolver e expandir marcas. Portanto, pode-se dizer que a publicidade não 

é apenas uma das armas utilizadas a favor da conservação das marcas, ela deve servir como 

base de apoio na construção e sustentação das mesmas. É uma das armas mais poderosas, 

quando feita de maneira consistente e planejada, pois mantém a competitividade das marcas 

no mercado.    

Talvez o segredo de uma grande publicidade seja cativar o consumidor de uma forma 

que seja relevante para a marca. Capturar algo único sobre o produto que se está vendendo e 

articular isso de uma forma memorável e motivadora. Ao criar uma peça publicitária, essa tem 

que ser única para o produto anunciado, ela precisa se entrelaçar com a trama da marca. 
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Com a exigência do mercado por diferentes tipos de campanhas, onde são 

apresentados produtos diferentes a cada dia, a publicidade, grande aliada nessa construção e 

sustentação mercadológica das marcas, torna-se variável e diversificada, apresentando, assim, 

opções aos anunciantes.  

2.3 Tipos de Publicidade  

De acordo com os objetivos a serem atingidos pelo anunciante, a publicidade tem, 

entre seus serviços, a divulgação e a promoção de empresas, marcas e serviços, bem como a 

criação, expansão, correção, educação, consolidação e manutenção de mercados. A partir 

disso, os publicitários criam diferentes mensagens que podem ser classificadas, segundo 

Pinho, (2001, p.176-7) em tipos, a seguir abordados: 

            A Publicidade de Produto tem como objetivo divulgar um produto, tornando-o 

conhecido, levando o consumidor ao conhecimento deste e, conseqüentemente, à compra; já a 

Publicidade de Serviços tem como propósito “vender” serviços de bancos, financeiras, 

seguradoras, agências de turismo, entre muitos outros. 

A Publicidade de Varejo é um tipo de publicidade, afirma o autor, na qual os produtos 

anunciados são patrocinados pelos próprios varejistas; a Publicidade de Classificados são 

mensagens de compra, vendas, de aluguel, de imóveis, móveis, serviços profissionais e 

empregos; a Publicidade de Promoção divulga uma promoção de vendas por meio de 

anúncios veiculados na mídia: rádio, televisão, jornal, revista, e outdoor ou outros meios; e a 

Publicidade Comparativa é aquela que menciona os produtos e serviços dos concorrentes. 

Essa comparação pode ocorrer em relação aos preços, à qualidade do produto e também às 

características do próprio produto comparado, como veremos a seguir.  

2.3.1 Publicidade Comparativa  

            O anunciante que utiliza mensagem comparativa faz alusão aos produtos e serviços 

dos concorrentes, pois segundo Pinho:      

O anunciante contrapõe a sua própria oferta a oferta da concorrência. Com o 
objetivo de demonstrar a inferioridade das mercadorias alheias em relação às suas 
próprias, o anunciante esforça-se por mostrar as diferenças existentes entre os seus 
produtos e os da concorrência: ao ressaltar que as qualidades dos seus são superiores 
às dos produtos alheios, acaba pondo em evidência os defeitos dos artigos oferecidos 
pelo competidor (2001, p. 177). 
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Conforme Shimp (2002, p. 287) “só a partir dos anos 70 é que os comerciais de 

televisão nos Estados Unidos começaram a fazer alegações comparativas diretas e indiretas”. 

            Na década de 90, com o quadro de crise e recessão no Brasil, acirrou-se o sentimento 

de competitividade, as retrações tornaram o mercado mais competitivo e fez com que a 

maioria dos anunciantes adotasse uma postura mais agressiva como única alternativa de 

sobrevivência. Uma das conseqüências deste cenário foi a adoção do confronto direto com a 

concorrência, inclusive na sua comunicação. E, como não poderia deixar de ser, a invasão da 

propaganda competitiva, no Brasil, gerou muitas polêmicas. Exemplificando, podemos 

lembrar o caso do Guaraná Antártica que, no início da década de 90, estava começando a 

perder terreno no mercado de consumo de refrigerantes nacionais. Através de pesquisas, a 

agência DM-9 chegara à conclusão que o produto apresentava problemas de comunicação 

que, segundo Nisan Guanaes, diretor de criação, tinham tornado o produto de sabor 

“fantástico” em um produto “geriátrico, pediátrico e muito associado a festas infantis. E 

acabou se tornando o melhor amigo do brigadeiro” ( FRIZZO,1993, p. 16). 

            A autora relata que foram realizadas, naquela época, no Rio e São Paulo, pesquisas de 

base, junto a jovens de 14 a 25 anos, quando se detectou que a Coca-Cola era líder total de 

mercado em termos de vendas, mas não de sabor, pois a grande maioria dos entrevistados não 

sabia por que consumia o produto. Portanto, aproveitando a principal qualidade do guaraná 

Antártica, o sabor, a DM-9 preparou uma estratégia de comparação que, na sua primeira fase, 

incluía a propaganda comparativa.   

Assim, em maio de 1991, foi ao ar a campanha que comparava o guaraná Antártica ao 

Taí e à Coca-Cola. Paralelamente, foram espalhados, pelo país, 1500 outdoors, mostrando os 

dois refrigerantes, entre eles a frase “Gosto se discute. Guaraná Antártica, sabor pra valer” 

(citando diretamente o slogan consagrado pela Coca-cola: “sabor pra valer”). A polêmica se 

instaurou, segundo Frizzo (1993, p. 16) e a Coca-Cola, sentindo-se lesada, rapidamente entrou 

com representação junto ao CONAR, por uso indevido de imagem e plágio do slogan. As 

opiniões se dividiram, e o guaraná Antártica acabou ganhando grande destaque na mídia.         

Como vimos, estratégias que utilizam a comparação direta são impactantes, no entanto, 

existem riscos implícitos no uso da publicidade comparativa e seu uso pode, em longo prazo, 

ter efeito contrário do esperado, acarretando prejuízos para ambos os produtos comparados, 

gerando descrença e confusão na mente do consumidor. Essa é uma das polêmicas mais 

freqüentes a respeito de publicidade comparativa. 
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         Em razão disso, diversos estudiosos e os próprios publicitários alertam para o fato de 

que seu mau uso pode desgastar a imagem, não só dos produtos comparados, mas de toda a 

categoria de produtos. Para Frizzo:   

Existe também a possibilidade da propaganda comparativa gerar a antipatia no 
consumidor, fazendo com que este se sinta agredido. Ao comparar dois produtos 
corre-se o risco de ofender e humilhar o consumidor da marca comparada que 
automaticamente desprezarão o anunciante (1993, p. 19).            

Segundo Marcel Oliveira (2007, p. 7) “a publicidade comparativa pode caracterizar a 

concorrência desleal em situações de falsidade, confusão, parasitismo e depredação”. Para o 

autor, a mentira publicitária existe quando há uma discordância entre o anúncio veiculado ao 

público, prejudicando ao concorrente e a verdade, lesando sua imagem junto aos 

consumidores. Em relação à confusão, trata-se de uma prática onde se usa a semelhança 

indevida dos elementos característicos, de tal forma que afasta a origem natural dos produtos, 

ou seja, quando se compara diretamente o produto ou serviço de determinada categoria com 

outro, de outra categoria.          

A publicidade pode se tornar desleal, de acordo com o autor, quando excede seus 

limites, ou seja, desvia-se da informação verdadeira, objetiva e direta no que se refere às 

qualidades do produto ou serviço anunciado, quando indica falhas ou defeitos do concorrente, 

com intensidade suficiente para atingir sua reputação, crédito ou confiança que o mercado lhe 

deposita. Já a concorrência parasitária identifica a publicidade comparativa na qual uma 

empresa aproveita-se da imagem e do prestígio da outra, não havendo intenção de denegrir a 

marca alheia e, na comparação traiçoeira, o anunciante ainda deseja manter a sua 

hegemonia, excluindo os demais concorrentes.         

No entanto, na defesa do argumento comparativo, Alex Periscinoto, (apud FRIZZO, 

1993, pp. 2-21), afirma que “desde que sejam respeitadas algumas regras para sua execução, a 

propaganda comparativa pode evitar os riscos”. Ainda, ressalva que “uma propaganda 

comparativa que baseia a comparação em uma superioridade comprovável do anúncio, é 

adequada, elegante e compara apenas como forma de informação e não para derrubar a 

concorrência, só pode trazer benefícios e retorno positivo para o anunciante”.         

De acordo com Lange (1998, p. 2), “a publicidade comparativa possui um grau 

persuasivo muito maior junto ao receptor do que a não-comparativa. Além disso, ela é 

responsável também pelo aumento da memorização da mensagem publicitária efetuada pelo 

consumidor exposto ao anúncio.” 
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Portanto, muitas empresas se valem da publicidade comparativa para formação, 

manutenção e expansão de sua clientela, aproveitando esse potencial, que pode ser 

desenvolvido com ampla liberdade, desde que se manifeste com princípios de veracidade, 

honestidade, necessários para o respeito e defesa da concorrência.  

           

2.4 Publicidade Comparativa X Regulamentação Brasileira 

         

       Seja qual for o formato do sistema de controle que se aceite recair sobre a atividade 

publicitária, a indiscutível importância que a auto-regulamentação exerce sobre o meio, exige 

ao menos uma breve imersão em seu universo. É possível dizer, aliás, que "a auto-regulação 

publicitária é, no Brasil, a mais interessante experiência de disciplina de atividade econômica 

por iniciativa dos próprios agentes nela envolvidos" (COELHO, 2003, p. 313).  A auto-

regulamentação publicitária teve e tem em sua construção, portanto, o intuito primeiro de 

reduzir a concorrência desleal, entre os anunciantes e entre os próprios agentes publicitários, 

ainda que, mediatamente, produza reflexos quanto aos direitos do consumidor.           

A auto-regulamentação se dá por meio do controle da própria classe publicitária, que 

conta com o Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, criado em 1978, após a 

tentativa de se criar uma lei que tinha como objetivo constituir uma forma de censura anterior 

a toda e qualquer peça publicitária, em meados da década. Temendo a criação desta lei, 

exatamente na época em que a ditadura militar já estava acabando no Brasil e um clima de 

liberdade de expressão estava por vir, a classe publicitária movimentou-se para a criação de 

um órgão que regulamentasse a sua atuação profissional e que fosse persuasivo e eficaz no 

sentido de criar normas capazes de afastar a intenção de censurar previamente qualquer peça 

publicitária.           

Para a aplicação e fiscalização do cumprimento das normas contidas no Código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária surgiu, em São Paulo, em 05 de maio de 

1980, o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária, conhecido como CONAR, 

uma sociedade civil sem fins lucrativos, mantida por publicitários e profissionais que 

representam veículos e anunciantes, todos os parceiros do mercado publicitário nacional. O 

CONAR visa a atender denúncias de consumidores e anunciantes e verifica a adequação 

dessas mensagens ao Código de Auto-Regulamentação Publicitária.                                                                                                 

         

Conforme o artigo 40, do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação, referindo-se ao 

Conselho de Ética do CONAR, define este como sendo “um órgão soberano na fiscalização, 
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julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do mesmo”. No que 

refere à sua competência, no artigo 42, estabelece o seguinte:  

I- Receber, processar e julgar as representações por infração ao Código Brasileiro de 
Auto-Regulamentação Publicitária e seus recursos, observadas as disposições deste 
estatuto e do R.I.C.E   Regimento Interno do Conselho de Ética; 
II- Atuar como mediador entre os anunciantes, entre agências, entre aqueles e estas e 
os veículos de comunicação, em todos os casos de disputa, promovendo tentativas 
de conciliação das partes; 
III- Aplicar as medidas e providências previstas no Código Brasileiro de Auto-
Regulamentação Publicitária aos infratores das normas nele estabelecidas;  

          Na seção 7 do referido código, há um artigo dedicado a Propaganda Comparativa, o 

Artigo 32:   

Tendo em vista as modernas tendências mundiais – e atendidas as normas 
pertinentes do Código da Propriedade Industrial (Lei n. Parágrafo 5.772. de 21 de 
dezembro de 1971) - a publicidade comparativa será aceita, contando que respeite o 
seguintes princípios e limites:  

a)    seu objetivo maior seja o esclarecimento, senão mesmo a defesa do consumidor; 
b) tenha por princípio básico a objetividade na comparação posto que dados 

subjetivos, de fundo psicológico ou emocional não constitui uma base válida de 
comparação perante o consumidor; 

c) a comparação alegada ou realizada seja passível de comprovação;   

        Esses três primeiros itens revelam a preocupação dos elaboradores do código em 

promover a correta direção dos conteúdos, de forma a proteger o consumidor, 

proporcionando, através da clareza dos textos, a confirmação da boa ética de concorrência. 

Caso venha a atender esses pré-requisitos, poderemos considerar saudável a comparação. O 

referido artigo segue as recomendações:  

d) em se tratando de bens de consumo, a comparação seja feita com modelos 
fabricados no mesmo ano, sendo condenável o confronto entre produtos de 
épocas diferentes, a menos que se trate de referência para demonstrar evolução, 
o que, nesse caso, deve ser caracterizado; 

e) não se estabeleça confusão entre produtos e marcas concorrentes;  

         Ao evitar que sejam comparados produtos de épocas diferentes, nos itens “d” e “e”, o 

Código ordena o reconhecimento de certa equiparação implícita na tecnologia utilizada. Isto 

é, busca um toque de justiça, porque o produto atual, certamente teve a disponibilidade de 

tecnologia mais moderna e eficaz. Fica claro que a comparação realizada em produtos de 

diferentes épocas deve caracterizar a evolução inserida no atual. O código coloca na sua 

limitação, uma atitude educativa em termos de história, da tecnologia, da propaganda ou da 
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própria marca. O item “e” é contundente e muito claro, quer evitar que se gere confusão entre 

produtos e marcas concorrentes. Por fim, o código esclarece que a mensagem comparativa:   

f) não se caracterize concorrência desleal, denegrindo a imagem do produto ou a 
marca de outra empresa; 

g) não se utilize injustificadamente a imagem corporativa ou o prestígio de 
terceiros;                                                                                                                          

h) quando se fizer uma comparação entre produtos cujo o preço não é de igual 
nível, tal circunstância deve ser claramente indicada no anúncio.   

Já nos três itens acima, o código protege o patrimônio das empresas, imagem do 

produto, da marca e a imagem corporativa, a que dá maior prestígio à empresa.  Utilizar-se 

indevidamente do prestígio de terceiros é antiético e, em outros termos, apropriação indébita. 

Exige uma justificativa clara, implícita no texto, para comparar produtos com preços de níveis 

diferentes, valorizando a premissa de que “grandezas diferentes não devem ser comparadas”, 

exceto com argumentos inteligentes e muito válidos.               

Se forem baseados nos artigos do Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária, os anúncios comparativos podem fazer uma menção explícita ou implícita às 

marcas ou aos concorrentes do mesmo segmento de mercado desde que siga as 

recomendações acima observadas no Código.             

A publicidade comparativa se divide em direta e indireta, ambas são severamente 

regulamentadas. A comparação direta é aquela que aparece a marca dos dois produtos 

concorrentes, sendo uma estratégia bastante delicada para a marca que compara, pois esta 

sujeita a sofrer punições do CONAR. Na comparativa indireta, o nome do concorrente não 

aparece, apenas é indicado ao receptor “captar” a mensagem de acordo com sua capacidade 

perceptiva. 

          As normas estabelecidas no Código, artigo 50 e seus anexos, em relação às infrações e 

penalidades, aplicadas pelo Conselho de Ética, nos anunciantes e agências, são as seguintes:  

a)  Advertência; 
b)  Recomendação  de alteração  ou correção de anúncio; 

                                              c) Recomendação aos veículos no sentido de que sustem a divulgação do anúncio; 
                                                  d) Divulgação da posição do CONAR com relação ao anunciante, a agência e ao            

veículo de comunicação, em face do não-acatamento das medidas e providências 
preconizadas.  

Diante desse artigo, existe também uma preocupação em relação aos cuidados que 

uma peça publicitária deve ter quando usar o humor como estratégia. Atualmente ocorrem 

grandes polêmicas envolvendo marcas de ampla preferência do público, como exemplo, 
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comerciais de cerveja onde é explorada, além do humor, a beleza feminina e o machismo, 

satirizando os concorrentes, podendo, com isso, causar um grande problema para a marca.   

3. HUMOR, PUBLICIDADE E ADOLESCENTES  

3.1 Humor na Publicidade                

O humor é leveza que “alivia o peso do sofrimento que predomina na vida” 

(FEDRIZZI, 2003, p. 66). Momentos de humor é o melhor oxigênio que podemos ter para 

melhorar nosso ânimo. Ele liberta a criança que existe dentro de todos nós, recupera nossa 

capacidade de brincar, que um dia esquecemos ou deixamos de lado para ocupar-nos com 

coisas sérias.  O humor faz analogias inesperadas, comparativas, irreverentes e brinca com a 

vida e com qualquer situação ou pessoa, é politicamente incorreto, não tem controle e, por 

isso, é geralmente aceito. Assim, provoca riso espontâneo e faz as pessoas relaxarem de suas 

tensões. O riso desarma, mostra a cada um, suas fragilidades e, assim, fortalece as relações 

humanas.              

Em artigo sobre o humor, publicado em 1928, Sigmund Freud diz que “o humor não 

só tem algo de libertador, sendo análogo nisso ao chiste e ao cômico, mas tem ainda algo de 

sublime e elevado” (apud FEDRIZZI, 2003, p. 16). Mais adiante, Freud, ao referir-se às 

defesas humanas contra a dor, afirma que o humor insere-se “na grande série de métodos que 

a vida psíquica do homem construiu no intuito de escapar à opressão da dor” (apud 

FEDRIZZI, 2003, p.16).  

                                                                      

O riso cura. Quando crianças riem, na verdade estão liberando em sua corrente 
sangüínea as substâncias químicas necessárias à preservação e cura da doença. 
Quando atravessam a vida acreditando que tudo é sério, que ninguém deveria rir, 
não está apenas desfrutando menos a vida, mas também contribuindo para seu 
abatimento físico (RYZEWSKI, 1997, p.164).   

           O uso do humor na publicidade tem ligação com a reação e desejos humanos 

fundamentais. Nossa capacidade para rir, para ver o lado divertido da vida é parte do que faz 

de nós, seres humanos. Quando usamos o humor em uma campanha publicitária, com a 

finalidade de vender algo, nós não apenas sinalizamos um entendimento com o nosso público-

alvo, como também o colocamos à vontade e tornamos a nossa mensagem mais fácil de ser 

entendida e mais memorizada. 
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O humor na publicidade funciona porque é generoso. Ele dá alguma coisa à pessoa 
que está lá na outra ponta da comunicação. Respeita a sua inteligência e permite que 
ela possa interagir com a mensagem, completando o círculo da informação. Como 
em tudo na vida o humor sinaliza e mostra que há uma pessoa real no ponto de onde 
a mensagem esta sendo emitida (FEDRIZZI, 2003, p. 78).              

O cotidiano agitado, tenso e neurótico dos centros urbanos parece ser um prato cheio 

para as piadinhas na televisão ou na internet. Entretanto, criar com humor é complicado. O 

perigo de errar o tempero e transformar a campanha em um episódio sem graça ou grosseiro 

sempre ronda o publicitário que decide apostar nesse caminho. Talvez, para ser um grande 

idealizador de campanhas humoradas, seja necessário um talento genético ou cultural.             

Patrícia Camargo cita que um redator da W/Brasil, Ricardo Freire, ao comparar as 

campanhas brasileiras com as estrangeiras classifica nossas piadas “como menos sutis, mais 

sexuais e repletas de referências sobre status social” (Camargo, 1999, p. 47). Os anunciantes 

também usam o humor na esperança de atingir vários objetivos de comunicação, tentando 

guiar a compreensão do consumidor para as argumentações do produto, na esperança de 

aumentar a recordação das alegações anunciadas, e gerar, no final, uma possível ação do 

cliente.               

Shimp (2002, p. 279) tem uma visão diferente sobre o humor, pois argumenta que sua 

utilização não oferece vantagens mesmo sendo importante para a publicidade:   

“é um método eficaz para atrair a atenção, para aumentar o gosto pela propaganda e 
pela marca anunciada, não prejudica necessariamente a compreensão, não oferece 
vantagem para obter aumento de persuasão e não aumenta a credibilidade da fonte.”  

                                                                               
Polêmicas à parte, é conhecido que ao emocionar e surpreender, o humor na 

propaganda pode, além de provocar riso saudável, seduzir o consumidor. Se chegar a 

entusiasmar e deslumbrar, ele pode fasciná-lo e conquistá-lo por algum tempo. O humor, se 

for apresentado adequadamente, levará o consumidor ao riso, seguramente, e seria um 

desperdício se as agências de publicidade não aproveitassem os recursos de humor para a 

confecção de suas peças e campanhas. Assim, a atenção do consumidor, e seu posterior 

envolvimento em um comercial, acontecem apenas mediante a apresentação de algum 

mecanismo de compensação ou gratificação. Entre estas alternativas está o humor, que, bem 

construído, pode provocar alegria e na seqüência, a sensação de bem estar. Desse modo, com 

o cérebro intelectualmente massageado, ele estará sendo seduzido para experimentar o 

produto anunciado. No entanto, para o humor funcionar, ele precisa estar associado ao 



 
24

 
elemento surpresa e à identidade junto ao público alvo. Segundo, Abrão Slavutzky “O humor 

na propaganda é uma brincadeira para dar lucro ao anunciante, através do riso de futuros 

clientes” (apud FEDRIZZI, 2003, p. 68). 

            São várias as categorias de humor, entretanto, a que mais nos alcança é aquela capaz 

de provocar uma diminuição no potencial do concorrente, ou do público que a aceita. Ética à 

parte, embora pouco recomendável, poderemos observar que mesmo tentando valorizar o que 

apresentamos, haverá implícita uma mensagem de redução ao prestígio do concorrente.              

Considerando o objetivo principal desse estudo, verificar reações de adolescentes 

frente a mensagens comparativas que utilizam o humor, a seguir apresentamos algumas 

formas pelas quais o humor pode ser classificado.  

3.1.1 Categorias de Humor  

Valemo-nos de pesquisa bibliográfica para conseguirmos estas classificações, cujas 

nuances são totalmente técnicas e demonstram uma severa especialização na observação dos 

instrumentos de humor de que os profissionais da propaganda dispõem.  

             A sátira ou zombaria acontece quando o autor do texto tenta diminuir capacidade 

(intelectual, estética) do outro. A zombaria é pura provocação. Quase sempre desvaloriza os 

aspectos do concorrente escolhido como alvo. É um dos tipos mais comuns de riso: o “riso da 

zombaria”, pois como aponta Lange “apenas este aspecto do riso está permanentemente 

ligado à esfera do cômico. Basta notar, por exemplo, que todo vasto campo da sátira baseia-se 

no riso de zombaria. E é exatamente este tipo de riso o que mais se encontra na vida”. (1998, 

p. 4) 

                                        

Como exemplo de publicidade satírica ou de zombaria Lange cita a “guerra” entre as 

marcas Omo e Quanto, ocorrida no início da década de 1990:  

 

                                                                “a marca Quanto se utilizou na sátira quando demonstrava como se fazia um     
comercial para sabão em pó. Para tanto, exemplificou através do concorrente ‘Omo’, 
ridicularizando a maneira como se apresentavam os resultados que podem ser 
obtidos através do uso do produto para lavagem de roupas” (LANGE, 1998, p. 4). 

  

                                                                                                                                                 
           Na caricatura, destaca-se o recurso da comicidade. Fica caracterizado pela escolha de 

um detalhe, um pormenor particular que identifica e atrai para si a atenção exclusiva do 

observador (ex: orelhas pontudas do Presidente Lula, nariz do Tancredo Neves). Ela é 

facilmente observada na atualidade ao nos depararmos com a seção de charges em um jornal 
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impresso. Técnica de desenho ou ilustração, geralmente é utilizada para apresentar 

negativamente ou para ridicularizar personagens políticos ou famosos, e revelam um “defeito” 

oculto ou mesmo já conhecido pela maioria da população. A caricatura se revela na 

publicidade, nos exageros atribuídos ao formato de objetos e em partes do corpo humano.  

             Outra categoria de humor, a condensação é a fusão de duas ou mais palavras ou 

letras, com sentidos diferentes, proporcionando uma gama de significados ampliados e a 

redução da quantidade de caracteres gráficos para a construção da mensagem. 

            Segundo Lange (1998), o uso múltiplo do mesmo material ocorre quando uma 

palavra utiliza o mesmo nome duas vezes, uma vez como um todo e outra vez segmentado em 

sílabas separadas, as quais têm assim, separadas, outro sentido.            

O autor exemplifica com o nome do então vice-presidente Itamar Franco, na época do 

impeachment do então Presidente Collor, utilizado com sílabas separadas sob uma mesma 

fonética, e com o acréscimo da letra “h” a transforma em “Ih-tá-mar”, designando um 

significado engraçado, sugerindo que a situação poderia ficar pior. O humor depreciativo se 

transformou em diversão, de acordo com Lange, para aliviar a tensão psicológica que 

aborrecia a população brasileira. 

           Exemplo prático de duplo sentido, veiculado pelo Jornal de Brasília em 1992: “Esse 

não é apenas o jornal que o governo lê quando acorda. É também o jornal que às vezes acorda 

o governo” (LANGE, 1998, P.4).  O verbo acordar nos oferta dois significados que podem ser 

usados em contextos diferentes: além de o jornal estar presente na rotina matinal das 

autoridades governamentais, sua leitura poderia eventualmente “despertar” o governo para 

propostas sutis ou não notado anteriormente. 

               O sentido absurdo ou nonsense é um estilo de humor perturbador e sem sentido. 

Era usado normalmente em animações humorísticas, no bloco do 'Não Perturbe', no canal da 

FOX, onde suas vinhetas apresentavam personagens humorísticas como Wallyberto e os 

Coelhos da Birmânia. É também muito utilizado na internet, geralmente em blogs 

humorísticos, como exemplo na Revista Errata, no Blog do Mesquita e no Saporra!!!. É um 

tipo de humor entendido como uma forma de raciocínio falho. É a comunicação da 

indiferença, mas mostra-se lógico, o que torna absurda a proposição. Lange cita que:   

Exibe-se impressionante alarde de raciocínio lógico, descobrimos ao analisá-lo que a 
lógica foi utilizada para ocultar um ato de raciocínio falho - a saber, um 
deslocamento do curso de pensamento (LANGE, 1998,  p. 7).   
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Por isso, o humor quando usado corretamente, nas situações certas, pode ser uma 

técnica de publicidade muito eficaz para atingir diversos objetivos de comunicação de 

marketing, principalmente com os adolescentes que tem um nível de preferência grande por 

temas que abordam o humor como, programas de televisão, filmes, novelas entre outros meios 

que utilizam esse mecanismo. Como afirmou Ricardo Valladares (2005, p. 166)    

Quando colocados diante de um cardápio de 100 programas, os adolescentes tiveram 
preferência por atrações que não são especificamente voltadas para sua faixa-etária. 
Das dezessete citadas, nove são humorísticas. Entre os campeões de popularidade 
estão A Grande Família e A Diarista, exibidos pela Rede Globo, e o jurássico 
Chaves do SBT .            

         
3.2 Público Adolescente 

              
             Como afirma Cybelle Weinberg, “a adolescência é a organização da identidade em 

seus aspectos sociais, temporais e espaciais” (WEINBERG, 2001, p.19). A adolescência é um 

fenômeno bastante recente e que ainda provoca muitos estudos, pois o desenvolvimento do 

conceito de criança como indivíduo surgiu em torno do século XVIII e o conceito de 

adolescência, como período evolutivo se organizou no século XX. Por isso, o 

desenvolvimento de questões referindo que o conceito de criança se modifica de maneira 

intensa na cultura contemporânea. 

Foi no final do século passado que a adolescência se tornou uma idéia forte e de 

consenso em nossa sociedade. Definida como uma fase de transição entre a infância e a idade 

adulta, é entendida como um momento difícil e muito arriscado em que a ex-criança e futuro 

adulto se preparam para o acesso ao exercício pleno de sua personalidade. Socialmente, ela é 

reconhecida e associada ao momento em que a criança começa a apresentar traços de 

indisciplina, a questionar a autoridade dos pais, a ter desejos sexuais e a necessitar de maior 

liberdade. É importante diferenciarmos dois termos que estão associados, mas que se 

distinguem em suas especificidades:   

Chamamos de puberdade, o conjunto de modificações físicas que transformam o 
corpo infantil, durante a segunda década de vida, em corpo adulto, capacitado para a 
reprodução. Chamamos de adolescência o período psicossociológico que se 
prolonga por vários anos, caracterizado pela transição entre a infância e a adulta. 
Como se torna evidente, a puberdade é um fenômeno universal, para todos os 
membros da mesma espécie, como fato biológico que é (PALÁCIOS, p. 263).  

            A adolescência é um período de evolução quando várias transformações acontecem, 

determinando um momento de passagem do conhecido mundo da infância ao tão desejado e 
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temido mundo adulto. É um momento critico em muitos sentidos. Trata-se da descoberta da 

própria identidade, da contestação e revisão do papel da família idealizada, da necessidade de 

distanciar-se para constituir outro tipo de vínculo com ela. É um momento de questionamento 

dos valores de enfrentamento de gerações, de procura de escolhas e de novas identificações:   

As transformações da adolescência, portanto, ocasiona mudanças que se caracterizam 

por momentos progressivos, quando predominam, entre outros aspectos, o processo primário: 

o pensamento abstrato, a comunicação verbal e momentos regressivos, com a emergência do 

processo secundário, que é o de concretização defensiva do pensamento e a retomada de 

níveis não verbais de comunicação.                                                

Conforme Cybelle Weinberg (2001, p. 19), a adolescência é caracterizada por várias 

características: na adolescência “se verifica a perda e a alteração do corpo infantil” e que 

acontece, também “nesse complexo momento da vida a passagem do mundo infantil ao 

imenso e desconhecido universo adulto”. Essa passagem deixa mais claro ao adolescente que 

ele não está só no mundo, o que o obriga a conviver com os outros. Iniciam-se as construções 

de novas identificações e perdas das já existentes. De acordo com a autora, (2001, p. 19), 

                                                                
                                                   Dá-se neste momento de vida a aquisição de novos níveis funcionais de 

pensamento, tanto do concreto quanto do abstrato e desenvolvem-se então novos e, 
muitas vezes, inesperados níveis de comunicação, do verbal ao não verbal, 
incluindo-se a importante comunicação do corpo, por inteiro, através da apropriação 
desse novo corpo pelo adolescente.    

                

                  Outros fenômenos típicos da adolescência também são observados pela autora 

(2001, p. 76) como  

“os novos vínculos com os pais, a diminuição da dependência, tão sofrida, e a 
idealização de uma nova etapa, é enfrentada neste momento. A passagem da tensão 
das zonas eróticas genitais, com uma verdadeira explosão de hormônios que enfeiam 
a pele e baixam a auto-estima, há a busca de um objeto amoroso, nem sempre claro 
ou disponível, enfim, dá-se neste momento complicado da vida de cada um de nós, a 
difícil escolha de uma profissão, na certeza amarga de que teremos que ser 
provedores dos nossos sonhos”.  
       

                Além de todas essas alterações, o tempo dos adolescentes, hoje, é muito mais rápido 

do que o dos adultos e, evidentemente, o tempo interno é o de elaboração das experiências. 

Eles são chamados de geração “fast kids”,  por isso  Knobel considera que o adolescente tem 

características muito especiais em sua relação com o tempo.  
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Desde o ponto de vista da conduta observável é possível dizer que o adolescente 
vive com certa desconexão temporal: converte o tempo presente e ativo como uma 
maneira de manejá-lo. No tocante à sua expressão de conduta o adolescente parece 
viver em processo primário com respeito ao temporal. As urgências são enormes e, 
às vezes, as postergações são aparentemente irracionais. (Knobel apud Weinberg, 
2001, p.98)    

Em artigo especial sobre jovens da Revista Veja (2003), encontramos alguns 

esclarecimentos sobre a origem de alguns comportamentos instáveis dos jovens e 

adolescentes. Na matéria, a jornalista americana Alissa Quart (2003, p. 80) afirma que 

                                                                                     
“o que se passa na cabeça dos adolescentes é, por assim dizer, conseqüência do que 

se passa na cabeça deles. A garotada nem se ajustou direito às mudanças causadas 
em seu corpo pela puberdade e o cérebro também começa a mudar”.   

Até pouco tempo, a medicina acreditava que, ao chegar à adolescência, o cérebro já 

estaria formado. Entretanto, pesquisas recentes revelam que nessa fase o organismo inicia 

uma reestruturação dos neurônios, e é um “movimento” tão intenso quanto o da primeira 

infância. Sendo a área do corpo humano onde as maiores transformações ocorrem, podemos 

utilizar essas verdades científicas para justificar certos comportamentos característicos dessa 

faixa etária. “Algumas áreas da estrutura cerebral só vão estar inteiramente maduras depois 

dos 20 anos", diz o psiquiatra Fábio Barbirato (2003, p. 76), da Santa Casa do Rio de Janeiro. 

           As “sinapses”, novas conexões entre os neurônios, são tão presentes quanto o são em 

uma criança de um ano e meio e a mais significativa mudança ocorre nos lobos frontais, área 

responsável pelo autocontrole e pelo senso de organização e planejamento. 

O desenvolvimento da região parietal, responsável pela atenção e noção de espaço e, 

segundo o especialista, atinge a maturidade aos 16 anos somente. Já a região frontal do 

cérebro é responsável pelo autocontrole, pela capacidade de discernimento e pelo humor e 

atinge a maturidade aos 20 anos de idade.   

Outra parte importante em “ebulição” das capacidades cerebrais é o sistema límbico, 

centro de processamento das emoções, como a raiva, exuberante da adolescência. Na fase 

adulta, essa área é mais comedida, atinge a maturidade aos 20 anos (BARBIRATO, 2003, p. 

76). Não se conhece ainda os verdadeiros mecanismos das transformações físico-psíquicas 

acima mencionadas, entretanto, sabemos que os jovens têm interpretações diferentes dos 

adultos: por exemplo, uma expressão facial de medo pode ser confundida com escárnio.    

Na adolescência é que o cérebro desenvolve a capacidade de planejar, organizar, 

controlar as emoções, entender os outros, fazer julgamentos e também, decifrar a lógica 
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matemática. De positivo, informa-nos o artigo, é a certeza de que a cabeça do adolescente está 

totalmente aberta a novas descobertas.              

Por terem crescido em um ambiente invadido pela tecnologia interativa, os 

adolescentes, hoje, possuem uma imagem ampla do que acontece ao seu redor e estão mais 

bem equipados do que os adultos para “filtrar” as informações que recebem. Essa facilidade 

em que os meios de comunicação proporcionam aos jovens mostra uma geração 

completamente diferente a anterior, onde o acesso à informação e a busca pelo entretenimento 

acontecem rapidamente quando estão sentados em frente ao computador.  

3.2.1 Meios de Comunicação x Adolescentes   

     

Os meios de comunicação, cada vez mais, exercem o papel de formadores de opinião, 

onde se estabelecem mudanças de comportamento em nossa sociedade, especialmente nos 

adolescentes. Dessa forma, a mídia, uma das principais formadoras de opinião, deve fazer a 

sua parte na discussão de assuntos do interesse dos adolescentes através de uma informação 

prática e objetiva. A globalização e a facilidade no acesso aos meios de comunicação criam 

muitos desejos, além de atender a satisfação das necessidades destes jovens, gerando assim 

uma cultura consumista.  

O principal meio de comunicação era até pouco tempo, a televisão, pela facilidade de 

acesso, pela popularidade e pelo tempo que adolescentes permaneciam na frente de um 

aparelho de TV. A televisão construiu uma grande e poderosa cultura de massa, fazendo parte 

da vida dos brasileiros há mais de 50 anos e exercendo uma fundamental participação na vida 

do país e principalmente dos nossos jovens. 

A internet surgiu após a televisão, como um novo meio de comunicação de grande 

impacto. Transformou a maneira como os adolescentes brasileiros se relacionam com a 

televisão. Eles continuam, ainda, com o hábito de assistir à televisão, mas observa-se que não 

dão a mesma importância que davam há alguns anos, ou como davam seus pais quando eram 

da mesma idade. Isso é comprovado através de uma pesquisa realizada pela ONG Midiativa e 

pelo Instituto de pesquisa Multifocus, no Rio de Janeiro e São Paulo, com adolescentes de 13 

e 17 anos, que mostra que existe hoje uma grande lacuna entre eles a programação da 

televisão. Segundo a pesquisa, “os adolescentes buscam, nos meios de comunicação, a 

informação, a diversão, a identidade e a conexão com o mundo” (VALLADARES, 2005, p. 

166). A televisão, nos dias atuais, não pode oferecer tudo isto aos nossos jovens, sedentos 
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pela comunicação interativa, pois elementos muito valorizados como “a possibilidade de 

opinião e de estar em contato imediato com tudo, são proporcionados apenas pela rede” 

(VALLADARES, 2005, p. 166). 

A internet, atualmente, é vista como um dos meios de comunicação pessoal e informal, 

de ampla presença e força em nossa sociedade. É por meio dela que profissionais de empresas 

fecham negócios, através de e-mail. É por ela que filhos distantes de casa se comunicam com 

os pais e vice-versa. 

Esse mundo virtual vem crescendo cada vez mais, e com ele nasce uma nova geração 

que cresce paralelamente a ele, a geração “on-line”. Essas crianças e adolescentes possuem 

uma grande facilidade de lidar com o computador, passando, até mesmo, à frente de seus pais. 

A maioria dos adultos possui dificuldades para tratar com a quantidade de produtos, anúncios, 

e-mails e outros. Para os adolescentes, tudo isso é normal, porque a sua habilidade em 

“filtrar” tudo isso, possibilita selecionar ou rejeitar imediatamente as informações de acordo 

com o seu interesse ou necessidade. 

Consoante Belloni (2001, p.14),   

Os jovens e as crianças incorporam fácil e rapidamente as novas tecnologias quando 
têm acesso a elas, simplesmente porque estão incorporando todos os elementos de 
seu universo de socialização: para eles tudo é novo e está no mundo para ser 
aprendido.        

Como esses jovens cresceram acostumados à tecnologia interativa e ao ambiente de 

mídia, eles têm hoje um conhecimento muito maior sobre o que acontece no mundo. A 

internet, por outro lado, se transformou rapidamente em um meio de publicidade, pois o seu 

potencial para comunicar outros tipos de mídia é muito grande.   

Uma das funções da internet é transmitir conteúdos de mídia por meio de blogs, sites e 

através da comunicação pessoal por e-mail, Orkut e MSN. Em relação ao Orkut, um dos 

maiores sites de comunicação pessoal da atualidade, os adolescentes se comunicam, cria seu 

perfil dentro da página, mandam recados e ainda expõem fotos suas, inventando uma 

identidade nova dentro da rede. O MSN, outra forma de comunicação bastante usada por 

esses jovens, veio para encurtar mais o caminho, fazendo com que as pessoas conversem a 

qualquer hora do dia e da noite, criando assim um vínculo “vicioso” e ao mesmo tempo 

“afetivo” com a internet. 

Esses provedores são de fácil acesso e eficazes para divulgar as mensagens 

publicitárias Assim sendo, eles têm um grande potencial de influência nos seus usuários. 
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Ainda sobre esses provedores, o Google, um dos maiores sites de busca da internet, oferece 

uma variedade imensa de pesquisa a seus usuários, fazendo com que a informação seja rápida 

estando ao alcance desses jovens.               

Para medir a presença crescente da internet, Joe Cappo (2003, p. 172) cita como 

exemplo: 

                                                  “os sites da MSN, atraíram quase 90 milhões de visitantes. São números enormes, 
comparados com o alcance da televisão. Mais que isso, precisamos considerar que 
os usuários de computador interagem com os sites da internet, diferente da maneira 
passiva com que se assiste televisão”.   

Com a penetração crescente nos lares, impulsionada pelas facilidades oferecidas pelo 

Governo Federal na compra de computadores e no acesso a internet, através de diversas 

ofertas de provedores, a venda de artigos e serviços via internet tem a tendência de aumentar 

cada vez mais nos próximos anos, principalmente com a facilidade e disposição dos 

consumidores em utilizar cartão de crédito nas compras online.  

                                       É quase impossível fazer uma análise rápida dos jovens como consumidores porque 
eles mudam de hábitos e de opiniões continuamente durante anos de formação 
(CAPPO, 2003, p. 190).  

Entretanto, comparados com a geração dos pais, hoje, os jovens consomem mais 

mídia, pois na sociedade em que estão inseridos, estão acostumados a fazer uso diário de 

jogos eletrônicos, ipod, telefones celulares e computadores.  

De tão informatizados, a maioria dos jovens adolescentes coloca o computador em 

posição superior à televisão. O que faz sentido, pois eles cresceram juntamente com a internet. 

Hoje, os adolescentes, principalmente de classe média, são considerados mais decisivos e 

independentes que a geração de seus pais; portanto, um público alvo com um alto poder de 

compra.  

3.2.2 Hábitos de Consumo na Adolescência   

         As famílias que têm jovens poderão se questionar sobre os seus hábitos, entre os quais 

os de censura. Alissa Quart (2003, p. 76) escreve sobre poder de compra dos adolescentes: 

“com um apetite consumista maior que o da média da população, o jovem brasileiro sabe 

onde quer gastar e ainda influencia as compras da família”. A revista Veja, em edição 

especializada sobre adolescentes (Julho, 2003), traz um artigo sobre o poder de compra dos 

adolescentes brasileiros, sua influência nas compras da família e as comparações com 

“consumistas” jovens de outros países. 
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Entre nove países pesquisados (Brasil, França, Japão, Itália, Argentina, Austrália, 

Índia, Estados Unidos e México) em uma pesquisa desempenhada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) chamado “Is the Future Yours?” (O Futuro É Seu?), ficou confirmado 

que, no Brasil, sete em cada dez jovens afirmam gostar de fazer compras, sendo que quatro, 

desse mesmo grupo, revelaram grande interesse no assunto (RUBENS, 2003, p. 76).  

Já o Instituto Ipsos-Marplan (VEJA, 2003, p. 80), constatou em outra pesquisa que 

37% dos jovens fazem compras em shoppings, contra 33% dos adultos, ficando constatada a 

preferência dos mais jovens pelas vitrinas. Foi constatado, ainda, que os adolescentes e jovens 

vão mais vezes ao cinema, viajam com mais freqüência, compram mais tênis, usam mais 

roupas de grife, consomem mais produtos diet, têm mais computadores, assistem mais aos 

DVDs e vídeos e, ainda, comem muito mais que os adultos, além de consumirem chicletes e 

lanches famosos. De acordo com a pesquisa citada, quase metade deles “estoura” a mesada ou 

o salário antes do fim do mês.  

No mesmo artigo, revela-se que as pessoas com menos de 25 anos trocam de celular 

uma vez por ano; as com mais idade, o faz a cada dois anos. A média de troca das bicicletas é 

uma a cada quatro anos para os adolescentes e jovens; entretanto, são os adultos os maiores 

adeptos. Outro dado levantado na pesquisa citada acima aponta que o gasto médio das 

famílias é notavelmente maior naquelas em que moram adolescentes entre 13 a 17 anos. A 

hierarquia de compra nas famílias com jovens de 18 a 24 anos surpreende: 1º, refrigerante; 2º, 

óleo vegetal (para as frituras) e 3º, cerveja e café em pó.        

A maior parte do que se produz no mercado publicitário e que movimentou 13 bilhões de 

reais em 2002, tem como alvo a parcela de 28 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 22 

anos. Nasce desse grupo, boa parte das idéias da propaganda, cheia de imagens de liberdade e 

desprendimento. Por isso, é indiscutível a influência dos adolescentes nas compras da família 

(Rubens, 2003, p. 76).        

A seguir, apresentamos tabelas de dados, onde ficam evidenciados as preferências dos 

adolescentes como consumidores, onde poderemos constatar que a publicidade tem um nicho 

de mercado grande para explorar. 
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Fonte: Veja, 2003:80  

O que podemos verificar no quadro acima, é que a preferência das adolescentes se 

mostra corretamente nos padrões femininos que a sociedade impõe. Como por exemplo, a 

preocupação com a beleza, comprando mais produtos diet e fazendo com que as meninas 

façam regimes absurdos podendo causar doenças graves. Também apresenta a curiosidade 

sobre a vida dos famosos, as celebridades, e gostam de astrologia e esoterismo, bem típico da 

cultura feminina. Compram mais em shoppings, de preferência calças jeans e assistem mais a 

filmes de comédia e suspense. Em relação ao sonho de consumo dos adolescentes, eles 

gostam bem mais de computador do que as meninas e acessam mais a internet. Gostam de 

comprar mais roupas de marca, mas tem obsessão por tênis. Assistem mais a DVDs em casa e 

têm preferência por filmes de ação. E obviamente, interessam-se bem mais por automóveis 

que as meninas.                      
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4. METODOLOGIA, DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS   

4.1 Metodologia              

O levantamento de dados, primeiro passo de qualquer pesquisa científica, é feito 

através de pesquisa bibliográfica e de pesquisa documental. De acordo com Michel (2005, 

p.39) “ trata-se esta de consulta aos documentos, aos registros pertencentes ao objeto de 

pesquisa estudada, para fins de coletar informações úteis para o entendimento e análise do 

problema”.      

        A metodologia deste projeto será estruturada nos preceitos de natureza qualitativa, isso 

porque, na pesquisa qualitativa, segundo Michel (2005, p.33)   

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

  Os qualitativistas não aceitam a hipótese do reconhecimento da existência de um 

único método de verificação, válido para todas as ciências, seja físico ou cultural. Portanto, 

ainda argumentam que o modo de investigação próprio das ciências humanas e sociais implica 

a escolha de um método que seja capaz de respeitar as singularidades. Com isso, rejeitam os 

que defendem a supremacia dos métodos quantitativos sobre os procedimentos qualitativos 

como válidos na pesquisa científica.   

Inicialmente, para o presente estudo, utilizamos a pesquisa bibliográfica. Portanto, 

procuramos realizar um levantamento dos conceitos e teorias de temas relevantes para o 

trabalho, tais como Publicidade Comparativa, Humor na Publicidade, Hábitos de Consumo na 

Adolescência, entre outros, que pudessem ajudar no entendimento do problema para o qual se 

procura resposta. 

O próximo passo foi definir como delineamento da pesquisa, um estudo do Humor na 

Publicidade Comparativa no qual se procurou conhecer as reações do público adolescente, 

onde, por meio desta abordagem, buscou-se um estudo mais aprofundado dos objetivos, de 

maneira a permitir um conhecimento amplo e, ao mesmo tempo, detalhado dos mesmos.  

Segundo Gil (1987, p.79), “análise de uma unidade de determinado universo possibilita a 

compreensão da generalidade do mesmo” ou, pelo menos, constitui embasamentos para uma 

investigação posterior. 
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Mediante os objetivos estabelecidos para esse estudo, o delineamento da pesquisa foi 

definido no sentido de conseguir uma amostra, de aspectos relevantes e qualitativos, de 

reações positivas e negativas que os adolescentes podem ter perante anúncios comparativos 

que utilizam o humor como estratégia.  

Assim, o trabalho de pesquisa desenvolveu-se, primeiramente, pela análise e escolha 

de dois comerciais. Essa seleção deu-se através de pesquisa para verificar quais campanhas 

publicitárias utilizaram o humor em anúncios de cunho comparativo, que poderiam chamar 

mais a atenção de jovens, e que pudessem gerar uma reflexão sobre o tema. Os dois vídeos 

escolhidos foram obtidos na Internet e um deles, o da Pepsi, inclusive não foi veiculado no 

Brasil, mas considerou-se que seria útil utilizá-lo para a pesquisa. Justifica-se ter sido 

escolhido por ter uma abordagem mais agressiva, o que poderia evidenciar os objetivos desse 

estudo e esclarecer o que se procurava, através dessa investigação. Também, é importante 

ressaltar que o produto da marca, por ser um refrigerante, é bastante consumido pelos jovens 

fazendo com que se encaixe perfeitamente nesta análise. Em relação ao outro vídeo, o das 

Havaianas, analisou-se que seria proveitoso usá-lo, pois este comercial foi veiculado no Brasil 

e, principalmente, por ter uma abordagem mais sutil comparado ao outro. O produto da marca 

também é usado pelos adolescentes, adaptando-se corretamente para a análise. Assim, 

chegou-se a seleção final, optando-se por trabalhar com os seguintes anúncios: 

- Anúncio da Pepsi: o comercial mostra um menino, andando na calçada, em um 

terreno aparentemente baldio, provavelmente em uma região da periferia de uma cidade 

qualquer, indo em direção a uma máquina de refrigerantes. Ele para em frente  a ela e olha 

para cima; coloca uma ficha na máquina, aperta o botão e retira uma lata de Coca-Cola; 

coloca a lata no chão em pé a sua frente, após coloca outra ficha na máquina, aperta o botão 

novamente e retira outra lata de Coca-Cola da máquina, colocando-a ao lado da outra, no 

chão. Em seguida coloca os pés em cima delas, ficando mais alto, e conseguindo  apertar o 

botão da Pepsi, para finalmente retirar da máquina uma lata deste refrigerante;  pega-a e sai 

com ela na mão, deixando para trás no chão, as duas latas de Coca-Cola.O comercial não tem 

texto, apenas assina no final “Joy of Pepsi”. 

- Anúncio das Havaianas: o comercial mostra o ator Alexandre Borges, entrando em 

uma loja de moda jovem. A seguir, Alexandre, sorrindo, pergunta para o vendedor: “oi amigo, 

por favor, eu queria um par de Havaianas”; o vendedor responde: “não tem, acabou, vendeu 

tudo”; então, Alexandre diz: “valeu obrigado” e sai em direção à porta. O vendedor o chama e 

diz: “mas se o senhor quiser tenho essas aqui”, mostrando um par de chinelos de outra marca. 

Alexandre retorna em sua direção, dizendo: “o quê, as imitações?”; o vendedor então 
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responde: “mas são baratinhas, até que são bonitinhas”. “Bonitinhas?”, pergunta Alexandre, e 

segue falando de maneira a imitar o vendedor: “até que são baratinhas, até que são 

bonitinhas”, o vendedor responde: “tem gente que diz que são desconfortáveis”, Alexandre 

segue imitando-o: “tem gente que diz que são desconfortáveis”. O vendedor, na tentativa de 

fazer a venda diz: “mas é frescura”, Alexandre continua imitando-o: “mas é frescura”. O 

vendedor então se dá conta do que está acontecendo e pergunta: “tá me imitando por quê?”. 

Alexandre então responde: ”Você não gosta de imitação?”, “não”, diz o vendedor, “Pois é, 

nem eu”, diz Alexandre saindo em direção à porta. O vendedor então com uma expressão de 

não ter atingido o seu intuito, atira o par de chinelos para trás do balcão (como se estivesse 

jogando fora). Neste momento final do comercial, escutam-se as frases: “Não aceite 

imitações. Tem que ser Havaianas. Todo mundo exige”. 

Como instrumentos de coleta dos dados, foram aplicados questionários considerados  

de valor significativo na coleta de informações. Segundo Michel (2005, p. 47), “dentre muitas 

vantagens na utilização deste instrumento, destaca-se: o menor risco de distorção, pela não 

influência do entrevistador e tem mais uniformidade na avaliação”, e uma discussão de grupo, 

por ser considerada uma técnica apropriada para pesquisas, atitudes e preferências que, 

conforme Michel (2005, p. 45) “fornece informações qualitativas, e utiliza a entrevista com 

grupo de pessoas pertencentes ao ambiente da análise, como forma de coleta de dados”.Os 

questionários foram aplicados e a discussão realizada com adolescentes, com idades entre 13 

e 18 anos, moradores em Santa Maria. Não foram levados em consideração classe sociais, 

religião, sexo ou outros dados porque não julgamos que tais fatores pudessem influir na 

percepção da mensagem comparativa que utiliza a estratégia de humor na comunicação com o 

receptor. 

O encontro com os adolescentes ocorreu em um ambiente da UNIFRA, contendo uma 

televisão e um DVD, para mostra dos comerciais. Os adolescentes foram selecionados 

aleatoriamente, por idade e por possuírem características específicas para as análises do 

trabalho. Com isso, foram realizados os seguintes procedimentos em três momentos distintos:               

Em primeiro lugar foi aplicado o questionário 1, que teve como objetivo identificar os 

hábitos de consumo de mídia e alguns dados de comportamento do grupo. Após, foram 

apresentados os vídeos da Pespi e das Havaianas, que utilizam o humor, com o objetivo de 

analisar as opiniões do grupo de adolescentes.       

A seguir, foi apresentado o questionário 2, que tinha como finalidade investigar a 

reação do grupo às mensagens a eles exibidas e, finalizando, foi realizada uma discussão em 



 
37

 
grupo, na qual foram debatidos aspectos positivos e negativos dos anúncios publicitários 

vistos pelos adolescentes.  

 Finalmente, após a conclusão das etapas descritas, os dados coletados foram reunidos 

para a apresentação, análise e interpretação e serão a seguir abordados. A análise tem como 

objetivo “organizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de 

respostas ao problema proposto para a investigação” (Gil, 1987, p. 166); já a interpretação 

procura “um sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos” (Gil, 1987, p. 166). Nessa fase, então, foi feito um 

cruzamento dos dados obtidos pela pesquisa com as considerações e questões trabalhadas ao 

longo do estudo, buscando-se a resposta do problema proposto.       

4.2 Hábitos de consumo dos adolescentes: descrição e análise        

                                                    

Neste item, serão abordadas as respostas do público-alvo, formado por adolescentes 

com idades de 13 a 18 anos, que responderam o questionário 1, com questões fechadas e uma 

aberta, com a finalidade de identificar os hábitos de consumo, hábitos de consumo de mídia e  

comportamento social destes jovens.  

           Item 1, quesito idade: a amostra se enquadra perfeitamente no objetivo deste trabalho, 

uma vez que foi deliberadamente escolhida como parte de um universo “alvo”: Luise, 16 

anos; Laurem, 17 anos; Matheus, 17 anos; Bruna, 18 anos; Bruno,  13 anos e Silvia, 16 anos. 

Item 2, onde perguntou-se com quem eles moram, o resultado foi o seguinte: desses 

adolescentes, cinco moram com os pais e somente um mora com parentes. Portanto, os jovens 

dessa faixa-etária ainda moram com os pais ou parentes, mostrando que o convívio familiar 

prevalece. Desse modo, é possível que tenham hábitos de convivência familiar onde os 

adolescentes participam, como por exemplo, assistir a programas de televisão, passando o 

tempo em clubes, assistindo a filmes, entre outros hábitos do cotidiano. 

Item 3: questão referente ao uso do tempo livre. Nesse item, o informante deveria 

identificar numericamente por ordem crescente, suas atividades preferidas, sendo que o 

número 1 correspondia à atividade que mais gosta e o número 6 a que menos gosta, conforme 

quadro 1, abaixo.      
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Quadro 1   

Cinco deles, Luise, Matheus, Lauren, Bruna e Silvia disseram que em primeiro lugar 

gostam de sair com colegas ou amigos e apenas um deles, o Bruno, colocou esta opção em 

quarto lugar. Em relação ao uso do computador, dois deles, Matheus e Bruna, colocaram 

essa atividade como segunda opção; Lauren, Bruno e Silvia colocaram essa atividade como 

terceira opção, e somente um, a Luise colocou em quinto lugar. Sobre assistirem a filmes, 

Bruno colocou como segunda opção, Matheus como terceira opção;  três deles, Luise, Lauren 

e Silvia, colocaram como quarta opção e somente Bruna colocou como quinta opção. Sobre 

escutar música, dois deles, Lauren e Silvia, colocaram essa opção em segundo lugar; Luise 

colocou em terceiro, já Bruna colocou essa opção em quarto lugar; Matheus e Bruno 

colocaram em quinta opção. Perguntados sobre assistir a televisão, somente um, o Bruno 

colocou como primeira opção, segunda opção foi para Luise, terceira para Bruna, quarta para 

Matheus, quinta opção para Silvia e sexta para Lauren. Em relação a “outras” atividades, 

somente Lauren colocou em quinto lugar, citando “dormir”, e o Bruno mencionou o tipo da 

atividade colocada em sexto lugar “jogar futebol”. Os outros participantes não citaram 

nenhuma atividade.             

Em relação a sair com os amigos ou colegas é uma escolha que revela o quanto, nessa 

idade, as pessoas, em especial os adolescente, têm necessidade de interagir entre eles. Como 

foi visto na página 21 deste estudo, revela-se que a evolução na comunicação verbal é uma 

das principais transformações que acontecem nos jovens; além disso, partilham idéias, 

preferências, gostos entre eles. 

          Ter a internet como principal meio de comunicação e segundo lugar na preferência nas 

atividades que mais gosta, mostra que esses jovens não gostam de se sentir sozinhos, pois 

querem estar sempre conectada com o mundo. Como foi visto na página 24, a internet tornou-

se um meio de comunicação pessoal e informal para os jovens, mostrando que essa geração 

Atividade que mais gosta Luise Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia 

Sair com amigos ou colegas 1 1 1 1 4 1 

Usar computador 5 2 3 2 3 3 

Ver filmes 4 3 4 5 2 4 

Escutar música 3 5 2 4 5 2 

Ver televisão 2 4 6 3 1 5 

Outra 6 6 5 6 6 6 
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“on-line” foi preparada para se apropriar dessas transformações tecnológicas que a sociedade 

impôs.          

Em relação à preferência por filmes, demonstra que os adolescentes a utilizam como 

lazer e como entretenimento, mostrando, assim, que eles escolhem outras coisas para 

preencher seu tempo. Também demonstra que escutar música é um divertimento, deixando-a 

nos últimos lugares das suas preferências.          

Agora, a televisão, que nós últimos tempos era o maior meio de comunicação 

indiscutivelmente, vem mostrando que está perdendo espaço na preferência dos jovens. Como 

foi visto na página 24 deste estudo, a internet vem ocupando o seu espaço, pois os 

adolescentes buscam, nos meios de comunicação, informação, diversão, identidade e conexão 

com o mundo, o que revelou também junto a amostra deste estudo. 

        No Item 4, é perguntado sobre o gênero de filmes de que mais gosta e as respostas 

deveriam ser numeradas por ordem crescente, sendo que o número 1 correspondia à atividade 

que mais gosta e o número 6 a que menos gosta.   

Gênero de filmes Luise Matheus

 

Lauren Bruna Bruno Silvia 

1-Suspense 5 1 1 3 4 2 

2-Drama 4 5 4 5 5 3 

3-Aventura 2 3 3 2 1 4 

4-Ação (policial, catástrofe) 3 4 5 4 2 5 

5-Comédia 1 2 2 1 3 1 

6-Outros 6 6 6 6 6 6 

Quadro  2   

De acordo com o quadro 2, dois deles, Matheus e Lauren têm preferência em primeiro 

lugar por filme de suspense; para Silvia, esse gênero de filme ficou em segundo lugar; para 

Bruna em terceiro; para Bruno em quarto e para Luise em quinto lugar. No gênero drama, 

para Silvia, essa opção ficou em terceiro lugar; para Luise e Lauren ficou em quarto, e para 

Matheus, Bruna e Bruno ficou em quinto lugar. Em relação ao gênero aventura, para Bruno 

ficou em primeiro lugar; para Luise e Bruna essa opção ficou em segundo lugar; para Matheus 

e Lauren ficou em terceiro lugar; e para Silvia ficou em quarto lugar esse gênero de filme. 

Sobre filme de ação, para Bruno essa opção ficou em segundo lugar; para Luise em terceiro; 

para Matheus e Bruna em quarto lugar e para Lauren e Silvia em quinto lugar. O gênero 
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comédia, é a primeira opção de três adolescentes: Luise, Bruna e Silvia; para Matheus e 

Lauren essa opção ocupa o segundo lugar;  e  para Bruno o terceiro lugar. Em relação a 

“outros” gêneros de filmes, todos foram unânimes, em colocar essa opção em sexto. Silvia 

citou o gênero romance, e Matheus o gênero terror. Os demais  não citaram outros gêneros de 

filmes.            

Sendo o gênero de filme comédia, o favorito em nossa pesquisa, vem perfeitamente ao 

encontro do objetivo deste estudo, mostrando que o humor não está só nos textos publicitários 

e programas de televisão, mas sim na cultura desta sociedade. Como foi visto na página 16 

deste estudo, o humor faz analogias inesperadas, comparativas, irreverentes e brinca com a 

vida e com qualquer situação ou pessoa, é politicamente incorreto, não tem controle e, por 

isso, é geralmente aceito.   

Isso mostra que os jovens procuram uma forma de bem estar através do 

entretenimento, tentando esquecer aborrecimentos e problemas do cotidiano, comprovando, 

assim, a importância do riso, da gargalhada e principalmente do humor.  

            Em relação aos filmes de ação, mesmo não sendo o gênero de que mais gostam, mas 

ganhando destaque na preferência destes jovens, e comparado com a pesquisa realizada pela 

revista Veja, apresentada na página 27, que também destaca os filmes de ação nos hábitos de 

consumo dos adolescentes, podemos refletir que os jovens cada vez mais estão tomando 

partido de suas ações. Tomam conta da sua própria vida, realizam praticamente tudo com 

muita rapidez, surpreendendo aos pais e a própria sociedade. 

No Item 5, é perguntado sobre o que eles usam para obter informações, de uma forma 

geral e as respostas deveriam ser numeradas por ordem crescente, sendo que o número 1 

correspondia à atividade que mais gosta e o número 6 a que menos gosta.           

Quadro 3  

Meio para informação Luise  Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia 

1-Televisão 1 3 4 1 2 3 

2-Rádio 2 5 5 2 5 5 

3-Internet 3 2 1 3 1 1 

4-Jornal 5 1 3 4 3 2 

5-Revista 4 4 2 5 4 4 

6-Outros 6 6 6 6 6 6 
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Conforme o quadro 3, sobre os meios de informações mais utilizados por eles, o uso 

da televisão, para Luise e Bruna, ficou como primeira opção; para Bruno como segunda 

opção; para Matheus e Silvia como terceira opção; e para Lauren, como quarta opção. Em 

relação ao uso do rádio, para Luise e Bruna ficou como segunda opção; para os outros quatro: 

Matheus, Lauren, Bruno e Silvia ficou em quinto lugar como opção. A internet, três deles: 

Lauren, Bruno e Silvia colocaram em primeiro lugar como opção de meio de informação; para 

Matheus ela vem em segundo lugar; e para Luise e Bruna essa opção ocupa o terceiro lugar. 

Referente ao jornal, somente um deles, o Matheus, colocou essa opção em primeiro lugar; 

Silvia a colocou em segundo; Lauren e Bruno colocaram essa opção em terceiro; Bruna 

colocou em quarto e Luise a colocou em quinto lugar. O uso da revista ficou como segunda 

opção para Lauren; como quarta opção ficou para Luise, Matheus, Bruno e Silvia; e para 

Bruna ficou como quinta opção. Em relação a “outros” meios de informações, foram 

unânimes em colocar essa opção em sexto lugar e somente Silvia citou o livro como outro 

meio de informação. 

Como foi visto no item 8 deste estudo, o status “on-line” progride no Brasil mais que 

em qualquer lugar do mundo, especialmente depois de vários investimentos governamentais e 

empresariais na fabricação e distribuição de computadores e redes. Portanto, estar 

“conectado” é um sonho de consumo de qualquer adolescente. Como foi visto na página 24 

deste estudo, esses jovens cresceram acostumados a essa tecnologia interativa, por isso têm 

conhecimento amplo sobre o que acontece no mundo. Além disso, a internet disponibiliza 

sites onde esses jovens ficam horas navegando, mostrando, com isso, o poder e a valorização 

desse status. 

Vimos que a televisão, ocupando o segundo lugar como meio de informação, para 

esses jovens, mostra que seu “reinado” está começando o tomar outra forma, pois está sendo 

ocupado por outro meio de comunicação, a internet.  

         Quando perguntado se costumam jogar na internet, (Item 6) as respostas deveriam ser 

assinaladas com um x, no lugar indicativo do sim, não ou às vezes.  

Jogar na Internet Luise Matheus

 

Lauren Bruna Bruno 

 

Silvia 

Sim       

Não X     X 

Às vezes, sim  X X X X  

Quadro 4 
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Conforme o quadro 4, quatro deles, Matheus, Lauren, Bruna e Bruno responderam que 

jogam às vezes na internet; Luise e Silvia responderam que não costumam jogar na internet. 

Assim, a maioria dos pesquisados joga apenas ocasionalmente na internet, o que pode 

demonstrar que o interesse desses jovens na rede é de estar conectado e interligado com seus 

amigos virtuais. Como foi visto na página 25, deste trabalho, a internet possibilita isso, 

fazendo que eles fiquem horas navegando e se tornando “escravos” da rede. Desse modo, 

esses jovens procuram sites de relacionamentos, como Orkut, MSN e Blogs, onde acabam 

criando um vínculo “vicioso” e ao mesmo tempo “afetivo” com a internet.   

Item 7, é perguntado qual o tipo de jogo da Internet que mais o atraem, respondendo 

com x  a alternativa escolhida.   

Jogos que atraem Luise Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia 

Futebol     X  

Corrida de carro       

Guerra   X    

Luta  X     

Aventura    X   

Quadro 5  

Dos quatro membros da amostra que às vezes jogam na internet, que responderam no 

quadro 4, (Matheus, Lauren, Bruna e Bruno), no quadro 5, destacaram os seguintes tipos de 

jogos: futebol (opção do Bruno), guerra (opção da Lauren), luta (opção do Matheus) e 

aventura (opção de Bruna). A opção de jogos que envolvam corridas de carro não foi 

escolhida por nenhum deles. 

Esse resultado que se apresenta nos mostra uma diversidade de respostas, bem 

característico dos adolescentes, o que vem ao encontro do nosso estudo. Conforme a página 

21, a adolescência é um período de evolução onde várias transformações acontecem. É um 

momento de questionamentos dos valores, de procura de escolhas e de novas identificações, 

período onde ocorrem as confusões de pensamento e sentimentos, típicas desses jovens.  
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Item 8, é perguntado se eles participam de comunidades e entram em sites de 

relacionamento (msn, orkut, outros)  e as respostas deveriam ser escolhidas entre o sim e o 

não, e marcadas com um x.  

Participa de comunidades e 

entra em sites 

Luise Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia

 

Sim X X X X X X 

Não       

Quadro 6  

Os seis entrevistados, Luise Matheus, Lauren, Bruna, Bruno e Silvia, responderam que 

sim, foram unânimes em responder que participam de comunidades e entram em sites de 

relacionamento (MSN, Orkut, outros). 

A internet é um mundo virtual que vem crescendo muito, e com ela nasce e cresce 

uma nova geração, como já dissemos “a geração on-line”. No momento que todo o grupo de 

jovens entrevistados disse que acessa a internet para interagir, observa-se então, uma 

continuidade nos hábitos dos adolescentes, pois quando não estão juntos presencialmente, 

estão juntos virtualmente. Isso comprova a característica dessa geração, que utiliza com 

intensidade a internet, mostrando que os sites de relacionamentos estão inseridos no cotidiano 

desses jovens. Como vimos na página 25 desse estudo, o autor cita que os sites do MSN já 

atraíram quase 90 milhões de visitantes, mostrando a força da internet comparada com a 

televisão. Isso nos mostra que a interação dos usuários com os sites da internet é 

completamente diferente com a maneira tranqüila que se assiste à televisão. 

            Item 9, é quando perguntado se enviam, postam ou recomenda coisas que gostaria que 

seus amigos também vissem em algum site, a respostas tem como alternativa o sim ou o não, 

assinalados com um x.      

Quadro 7  

Envia, posta ou recomenda 

site 

Luise Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia

 

Sim X X X X X X 

Não       
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De acordo com o quadro 7, os entrevistados, responderam que sim, afirmando que 

enviam, postam e recomendam coisas que gostariam que seus amigos também visse em algum 

site. 

Podemos ver com estas respostas que a interação entre os jovens vai além do virtual, 

como já colocado no item anterior e eis aí uma questão interessante em publicidade, a 

indicação dos sites e notícias, assuntos e temas entre os internautas adolescentes.  

No item 10, foi questionado se gostavam de ver comercial na televisão ou na internet. 

As respostas tiveram como alternativas, o sim ou o não, assinalado com x.  

Gosta de ver comerciais 

na TV ou Internet 

Luise Matheus Lauren Bruna Bruno Silvia

 

Sim X X X X X X 

Não       

Quadro 8  

Em relação ao quadro 8, os entrevistados, responderam que sim. Isso nos leva a 

afirmar que um dos hábitos desse público pesquisado é ver comercial na televisão ou internet, 

que isso faz parte do seu cotidiano. 

Como foi visto na página 23 deste estudo, os meios de comunicação estão cada vez 

mais exercendo o papel de formador em nossa sociedade, especialmente dos adolescentes. Por 

isso a mídia, tem papel importante na discussão em assuntos do interesse dos adolescentes, 

através de uma informação prática e objetiva. Portanto, de acordo com artigo do CONAR, a 

preocupação em relação os cuidados que uma peça publicitária deve ter são muito 

importantes. Isso, porque muitas marcas famosas de preferência desse público adolescente 

têm causado muitos problemas e polêmicas envolvendo o setor publicitário expondo com isso 

a responsabilidade social e a ética que os anunciantes deveriam ter. 

No Item 11, é perguntado quais os tipos de comerciais que mais gostam: a resposta 

seria assinalar com um x as alternativas escolhidas.           
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Quadro 9   

De acordo com o quadro 9, três deles, Matheus, Lauren e Bruna fizeram a opção por 

comerciais que “contam história e fazem você se emocionar”. Já os comerciais “que fazem 

você rir” foi escolha dos seis entrevistados. Em relação aos comerciais que “têm pessoas 

famosas usando ou apresentando produtos” não foi escolhido por nenhum deles. Os 

comerciais que “fazem você refletir sobre o que viu” foi opção de cinco entrevistados: Luise, 

Matheus, Lauren, Bruno e Bruna.   

Nos comerciais que apresentam “marcas que você admira”, somente a Lauren optou 

por este tipo de comercial. Em relação a “outros” tipos de comerciais que mais gosta, não foi 

indicado por nenhum deles. Dos que responderam sim, no item 11, foi perguntado quais os 

tipos de comerciais que mais gostavam.  

           Em primeiro lugar, destacaram-se os comerciais que fazem rir, em segundo lugar os 

que “fazem você refletir sobre o que viu” e em terceiro lugar os que contam uma história e 

“fazem você se emocionar”. Essa resposta justifica o estudo e responde a questão dos 

objetivos específicos que era: verificar os aspectos positivos percebidos pelos adolescentes às 

mensagens publicitárias comparativas com humor. Conforme já vimos na página 17, neste 

estudo, realmente o humor tem ligação com as reações e desejos humanos fundamentais e 

esse fato podem estar evidenciados nas respostas desses informantes.   

Tipos de comerciais que 

mais gosta 

Luise Matheus Lauren Bruna Bruno 

 
Silvia

 
Os que contam história e 

fazem você se emocionar  

X X X   

Os que fazem você rir X X X X X X 

Os que têm pessoas 

famosas usando ou 

apresentando produtos 

  -      -  -  -  - - 

Os que fazem você refletir 

sobre o que viu 

X X X X X  

Os de marcas que você 

admira   

X    

Outros - - - - - - 
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4.3 Aspectos positivos e negativos percebidos nos comerciais: descrição e análise   

Após a exibição dos dois vídeos em questão, para os adolescentes, foi apresentado o 

questionário 2, tendo como finalidade investigar as reações dos integrantes do  grupo aos 

argumentos  comparativos utilizados nos comerciais, com questões fechadas, onde marcaram 

uma opção para cada qualificação do comercial.  

         Os dois anúncios, da Pepsi e das Havaianas, utilizaram a publicidade comparativa, 

mencionando em seu comercial produto de seu concorrente e comparando suas qualidades, 

sendo que no comercial da Pepsi foi uma comparação direta, ao mencionar o nome do 

concorrente e nas Havaianas indireta, pois só fez alegações aos concorrentes sem mencionar o 

nome dos mesmos. Também foi utilizado o humor nestes dois comerciais, como estratégia, na 

categoria Sátira ou Zombaria, ficando evidente a intenção do anunciante em diminuir a 

capacidade do outro e desvalorizar os aspectos do concorrente alvo. 

      Comparando os dois comerciais, referente a aplicação do Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária, secção 7, artigo 32, relativo a Propaganda Comparativa, itens “b 

e c”, notamos que a Pepsi não tem objetividade como principio básico na comparação e nem 

comprova a comparação alegada. O que não ocorreu no comercial das Havaianas, pois sua 

mensagem comparativa tem por princípio básico a objetividade na comparação e a 

comparação alegada é passível de comprovação.            
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4.3.1 Reações aos argumentos comparativos                                             

Pespi x Coca-Cola                              Havaianas x imitações                     

Quadro 10 

                                    

            Sobre o comercial da Pepsi x Coca-Cola, conforme as respostas acima tabuladas, 

cinco adolescentes acharam o comercial medianamente engraçado e um muito engraçado. 

Dois deles disseram que ele é muito agressivo, e outros quatro, pouco agressivos. Cinco 

responderam que ele é muito criativo e apenas um falou que ele é (médio) criativo. Cinco dos 

jovens falaram que o comercial é muito bom, e apenas um disse que ele é (médio) bom. Três 

disseram que a propaganda é muito inteligente e outros três falaram que é (médio) inteligente. 

Um jovem o achou muito simpático, outros três o acharam (médio) simpático e dois jovens 

acharam pouco simpático. Dois adolescentes acharam muito desonesto, dois entenderam 

como pouco desonesto e outros dois acharam ele (médio) desonesto. Quatro dos jovens 

disseram que ele é pouco verdadeiro, um disse que ele é muito e outro falou que ele é (médio) 

verdadeiro. Quatro desses jovens falaram que ele é ofensivo ao concorrente e outros dois 

disseram que é (médio) ofensivo ao concorrente. Quatro afirmaram que foi (médio) chocante 

ver o comercial, um disse que foi muito chocante e outro afirmou que foi pouco chocante.   

Muito Médio

 

Pouco  

Engraçado 1 5 - 

Agressivo 2 - 4 

Criativo 5 1 - 

Bom 5 1 - 

Inteligente 3 3 - 

Simpático 1 3 2 

Desonesto 2 2 2 

Verdadeiro 1 1 4 

Ofensivo aos 

concorrentes 

4 2 - 

Chocante 1 4 1 

 

Muito Médio

 

Pouco  

Engraçado - 5 1 

Agressivo - - 6 

Criativo 1 4 1 

Bom 1 4 1 

Inteligente 3 - 3 

Simpático 1 3 2 

Desonesto - 2 4 

Verdadeiro 2 2 2 

Ofensivo aos 

concorrentes 

- 4 2 

Chocante - 1 5 
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Em relação aos níveis de positividade, cinco dos jovens acharam muito bom o 

comercial, cinco deles o relataram como muito criativo e três jovens falaram que ele é muito 

inteligente e quatro jovens acharam pouco agressivo. De acordo com os níveis de 

negatividade, quatro deles relataram que o comercial é pouco verdadeiro, e 4 jovens acharam 

muito ofensivo em relação ao concorrente. Em relação ao nível médio das opiniões dos 

adolescentes, cinco deles acharam engraçado, dois o relataram como desonesto, quatro 

disseram que o comercial é chocante e três que é simpático.           

Vimos que o comercial da Pepsi, foi considerado segundo os aspectos positivos como: 

criativo, bom, inteligente e pouco agressivo. Em relação aos aspectos negativos foi 

considerado falso e ofensivo aos concorrentes. 

           Após assistirem ao comercial da Havaiana X imitações, cinco dos adolescentes 

disseram que acharam o comercial engraçado, e um, só pouco engraçado. Todos os seis o 

acharam pouco agressivo. Em relação à criatividade, quatro acharam criativo, um muito e um 

considerou pouco criativo. Quatro deles acharam bom o comercial, um achou muito e outro, 

pouco. Três deles disseram que é muito inteligente a propaganda e outros três falaram que é 

pouco inteligente. Três deles o acharam simpático, um muito e outros dois, pouco. Dois deles 

o acharam desonesto e outros quatro disseram que ele é pouco desonesto. Dois disseram que o 

comercial é verdadeiro, dois que é muito e outros dois que é pouco verdadeiro. Quatro 

falaram que ele é ofensivo ao concorrente e dois disseram que é pouco ofensivo. Um achou a 

propaganda chocante e os outros cinco disseram que ela é pouco chocante. Em relação aos 

níveis de positividade, três dos adolescentes acharam o comercial muito inteligente e seis 

deles o acharam pouco agressivo, quatro deles consideraram o comercial pouco desonesto, 

cinco deles acharam pouco chocante. De acordo com os níveis de negatividade, não foi 

percebido pelos adolescentes, nenhum aspecto negativo neste comercial. Em relação ao nível 

médio, cinco o acharam engraçado, quatro acharam criativo, quatro acharam bom, três 

simpático, dois acharam verdadeiro e outros quatro ofensivos aos concorrentes.         

No comercial das Havaianas, os jovens perceberam somente aspectos positivos, 

destacando-o como inteligente, honesto, e não o considerando um comercial agressivo e nem 

chocante.      
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4.4 Opinião dos adolescentes sobre a publicidade comparativa e o humor nos comerciais 

                      

         Depois de responderam as questões do questionário 2, o grupo de adolescentes foi 

convidado a fazer parte de uma discussão a partir de cinco questões, com o objetivo de 

ampliar e aprofundar a investigação a que se propõe neste estudo.         

Questionados sobre a intenção dos comerciais em comparar os seus produtos com o 

possível concorrente, Lauren afirmou: “sim, principalmente o da Pepsi”, sendo que no 

comercial das Havaianas, acharam que a comparação ficou menos evidenciada, pois nesse 

comercial “não teria sido mostrado explicitamente o concorrente”, não apareceu a marca do 

outro” disse Matheus.  

           Questionados sobre qual mensagem que a Pepsi quis passar, Bruna argumentou que 

a mensagem da Pepsi no comercial, é de que “ela é a ‘melhor’, que ela está ‘acima’ da Coca-

Cola”. Já Silvia, chamou a atenção para o uso da imagem de uma criança no comercial da 

Pepsi, pois ela acha que “criança chama atenção de criança”, pois vendo uma delas fazer uso 

de determinado produto, acaba influenciando as outras. Também afirmou que “criança não 

tem opinião ainda formada, opta pelo que é melhor mais gostoso”.            

Questionados sobre qual mensagem que as Havaianas quiseram passar, segundo 

Lauren, “o comercial das havaianas é mais ético, não agride diretamente, pois não fala o nome 

do concorrente”. Ainda destacou que “um comercial pode ser feito de maneira criativa, 

destacando a própria marca e não necessariamente ofendendo a marca concorrente”. Luise 

disse que “sabem, que nos dias de hoje a concorrência é muito grande em relação a marcas, 

que até “vale tudo”, para tirar do caminho o concorrente”. Também mencionou que a 

participação de um ator, uma celebridade, chama mais a atenção, valoriza mais o comercial, 

inclusive mais ainda quando é bonito. Matheus ainda afirmou que “o comercial das Havaianas 

é mais sutil, mais fácil de ser interpretado”, já sobre o da Pepsi, achou que “a mensagem mais 

pesada, tem que ser mais pensado, requer mais atenção na interpretação”. Porém, não foi 

identificada por eles a mensagem que as Havaianas quiseram passar, talvez por ser um tipo de 

publicidade comparativa indireta, onde o receptor deve “captar” a mensagem de acordo com 

sua capacidade perceptiva.            

Ainda questionados, se acharam positivo este tipo de propaganda comparativa 

para a marca que compara, Bruno disse que “não”, “pois quando se torna ofensiva, como é 

o caso da Pepsi, acho ela muito agressiva”. Matheus também concordou e disse “que achou 

que a Pepsi pegou “pesado”, pois foi uma agressão ‘direta’ ao concorrente”. Porém, os 

adolescentes acharam o comercial das Havaianas verdadeiro. Bruna defende dizendo que “o 
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comercial não ofendeu o concorrente, não foram citados nomes”. Mesmo achando que as 

outras marcas são todas cópias das Havaianas, todos concordaram com ela, e Lauren ainda 

destacou que “a primeira sandália desse tipo que surgiu no mercado brasileiro foi as 

Havaianas”.  Todos concordam com as Havaianas em não querer “imitações”, acham injusto, 

incorreto. Luise disse: que “o comercial é como uma defesa das Havaianas em relação aos 

concorrentes, “que” a marca está correta em fazer esse tipo de campanha”. O grupo lembra 

que outras marcas estão aparecendo, ao citarem como exemplo a Ipanema, que vem segundo 

membros do grupo, crescendo nos últimos anos no mercado. Lauren inclusive relacionou esta 

campanha das Havaianas como uma “alfinetada” na concorrente Ipanema. Alguém do grupo 

destacou que o comercial tem um tom de ironia, “não pegou muito pesado no concorrente, foi 

sutil”, argumentou Bruno. 

            Segundo os jovens entrevistados uma propaganda comparativa, pode ser positiva para 

a marca que compara desde que seja honesta inteligente e não faça uso de agressões ao 

concorrente. 

         Já em relação ao papel do humor nesses comerciais, Silvia, sobre o da Pepsi x Coca -

Cola, disse “que estava achando engraçado” até o momento que houve a comparação 

agressiva; após, levou um “choque”, acabou não achando mais graça do comercial.Porém, o 

restante do grupo achou o comercial engraçado. O comercial das Havaianas, por serem elas 

brasileiras, é bem humorado, “tem o jeitinho brasileiro”, concordaram alguns do grupo. 

Ambos os comerciais foram considerados engraçados. Também finalizaram, comentando que 

todo o tipo de propaganda onde se utiliza humor reflete e influencia o comportamento das 

pessoas, como por exemplo, repetindo “bordões” utilizados no comercial no nosso dia-a-dia, 

levando a memorização da marca. 
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5. CONCLUSÃO            

Inicialmente, a definição do tema foi muito satisfatória pelo fato de permitir e 

proporcionar descobertas importantes junto ao público adolescente, tornando a pesquisa muito 

prazerosa. Chegando ao final desta pesquisa, com o conhecimento mais aprofundado sobre o 

tema proposto, verificaram-se quais as reações que os adolescentes tiveram perante anúncios 

que utilizam o humor nas suas mensagens.                  

Os resultados da análise sobre o humor na publicidade trouxeram muito entusiasmo e 

curiosidade nos estudos, levando ao conhecimento de alguns temas que despertaram interesse 

e sugeriram profundas reflexões. 

        Os dados obtidos com esta investigação, e o estudo do comportamento desses jovens 

para a análise do trabalho, foram fundamentais para entender um pouco mais o mundo dos 

adolescentes, suas reações ao universo em que estão inseridos, e de que forma estes se 

posicionaram perante anúncios comparativos que utilizam o humor como estratégia. 

         Verificando através da pesquisa de campo, alguns hábitos de consumo, de 

comportamento do grupo e de consumo de mídia por esses jovens, concluímos que os hábitos 

dos adolescentes da amostra se assemelham aos hábitos citados no Referencial Teórico, como 

preferência por filmes de comédia e ação, comerciais que utilizam o humor e a interação via 

internet.  

         Conforme esta pesquisa, os meios de comunicações, tem papel fundamental na 

formação desses jovens. A internet, a nova sensação de interatividade entre os jovens, veio 

para ficar auxiliando e tomando lugar de outras ferramentas de comunicação, no caso a 

televisão, que perdeu espaço, pois não oferece uma conectividade rápida com o mundo 

       Com as facilidades, hoje, de acesso a rede, seja em casa, na lan hause, na escola, os 

jovens estão cada vez mais se comunicando através do MSN, Orkut, blogs, participando de 

comunidades e entrando em sites. É através da internet, que estão tirando a maioria das 

informações necessárias para ser utilizada no seu dia-a-dia, e produzir seus textos, músicas, 

organizar e divulgar as informações que desejarem e da maneira que achar melhor. É uma 

nova sociedade dando poderes para esses jovens de criar. 

        Os jovens contactados para este estudo também gostam de assistir a comerciais, tanto na 

televisão como na internet, principalmente os que utilizam o humor. Observamos também que 

preferem os filmes do gênero comédia, demonstrando, assim, que gostam de um passatempo 

que faça eles ficaram alegre, que seja divertido, que faça rir. Portanto, o humor na publicidade 
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funciona como uma forma de atração desse público alvo que se quer atingir através de 

comerciais. 

            Foi apurado, após assistirem aos dois vídeos; através de questionário e discussão em 

grupo, que os adolescentes conseguem identificar com muita clareza este tipo de publicidade 

onde se usa a comparação como estratégia nos comerciais, principalmente no comercial da 

Pepsi. O das Havaianas também foi identificado por eles a comparação à concorrência , mas 

de uma maneira  mais sutil, não citando nomes de concorrentes.   

Também, foi constatado que, referente aos aspectos positivos percebidos nesses 

comerciais, os adolescentes consideraram os dois muito inteligentes pouco agressivos, 

destacaram o da Pepsi como sendo criativo e o das Havaianas como honesto. Foi mencionado, 

que o comercial da Pepsi até o momento da ofensa direta ao concorrente estava sendo 

considerado alegre, mas no momento que atingiu o concorrente diretamente eles tomaram um 

“choque”. Isso demonstra que, segundo os aspectos negativos, destacados por eles, não 

gostam que a mensagem inserida nos comerciais seja ofensiva aos concorrentes e nem falsa. 

O diferencial que observamos na avaliação desses jovens é que os valores morais e éticos 

ainda são preservados e valorizados. 

           O humor inserido em um comercial também chamou muita atenção deles, o que não 

poderia deixar de se analisar, os jovens parecem que preferem momentos de descontração, 

gerados por esse tipo de publicidade que mostra situações de bem estar. Como foi afirmado 

por Ricardo Valladares, página 20, “quando colocados diante de um cardápio de 100 

programas, os adolescentes tem preferência por atrações humorísticas 

         Portanto, concluímos através da análise de dados que a publicidade comparativa que 

utiliza o humor como estratégia não deve se utilizar da desonestidade inserida nos comerciais 

endereçados ao público adolescente, pois mesmo recebendo diariamente uma avalanche de 

informações negativas através da mídia, esses jovens resistem e se posicionam de uma forma 

positivas, recusando comerciais que não se utilizam da verdade, preferindo propagandas mais 

inteligentes, criativas, éticas, e bem humoradas.         
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7. ANEXOS  

7.1  Questionários e perguntas 

Questionário 1 

                              

Nome:................................................................................................. 

1. Idade:............................................................................................... 

2. Você mora: 

(   ) com os pais  
(   ) com parentes 
(   ) com amigos 
(   ) outro. Qual? .........................................................................  

Nas questões 3, 4 e 5, numere por ordem crescente, sendo que o nº 1 corresponderá à 
atividade que mais gosta e o nº 6, a que menos gosta:  

3. No seu tempo livre, quais são suas atividades preferidas?  
(   ) sair com amigos ou colegas  
(   ) usar o computador 
(   ) ver filmes 
(   ) escutar música 
(   ) ver televisão 
(   ) outro. Qual?...............................................................  

4. Dos filmes que você vê, de que gênero mais gosta? 
(   ) suspense 
(   ) drama  
(   ) aventura 
(   ) ação (policial, catástrofes, perigos) 
(   ) comédia 
(   ) outro. Qual? ........................................................................   

5. O que você mais usa para obter informações, de uma forma geral? 
(   ) televisão 
(   ) rádio 
(   ) internet 
(   ) jornal 
(   ) revista 
(   ) outro. Qual? ..........................................................................  

6. Você costuma jogar na internet?  
(   ) sim 
(   ) não 
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(   ) às vezes, sim.  

7. Que tipo de jogos atraem você?  
(   ) Futebol 
(   ) Corrida de carro 
(   ) Guerra 
(   ) Luta 
(  ) Aventura  

8. Você participa de comunidades e entra em sites de relacionamento (orkut, msn, outros)? 
(   ) não 
(   ) sim  

Se respondeu “sim”, responda a próxima questão; se não, vá para a 10ª.  

9. Você envia, posta ou recomenda coisas que gostaria que seus amigos também vissem em 
algum site? 
(   ) sim 
(   ) não  

10. Você gosta de ver comerciais na televisão ou na internet? 
(   ) não 
(   ) sim  

Se respondeu “sim”, responda a próxima questão:  

11. Os tipos que você mais gosta são (marque quantas opções quiser): 
(   ) os que contam uma história e fazem você se emocionar; 
(   ) os que fazem você rir; 
(   ) os que têm pessoas famosas usando ou apresentando produtos. 
(   ) os que fazem você refletir sobre o que viu; 
(   ) os de marcas que você admira. 
(   ) outros. Quais? .........................................................................................................   

Questionário 2   

Após a exibição dos comerciais assinale com X o que você achou dos aspectos 
abaixo relacionados.  

Quadro de atribuições de valores 
Pepsi x Coca-Cola   

Muito Médio Pouco  

Engraçado    

Agressivo    

Criativo    
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Bom    

Inteligente    

Simpático    

Desonesto    

Verdadeiro    

Ofensivo aos concorrentes    

Chocante    

 

Quadro de atribuições de valores 
Havaianas x imitações   

Muito Médio Pouco  

Engraçado    

Agressivo    

Criativo    

Bom    

Inteligente    

Simpático    

Desonesto    

Verdadeiro    

Ofensivo aos concorrentes    

Chocante    

    

Perguntas para discussão em grupo  

1- Existe uma intenção de comparar produtos, nesses comerciais? Se existe isso é 
evidente nos dois? 

2- Qual é a mensagem que a Pepsi quis passar? 
3- Qual é a mensagem que as Havaianas quiseram passar? 
4- Esse tipo de Propaganda é positivo para a marca que compara? 
5- Qual é o papel do humor, nesses comerciais?     
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7.2  Imagens dos Comerciais  

7.2.1 Comercial Pepsi x Coca-Cola    
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7.2.2 Comercial Havaianas x imitações      
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