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RESUMO 

 

A velocidade e o tempo são questões/desafios que a pós-modernidade impulsiona para 

dentro da produção audiovisual publicitária. Prova disso é o surgimento de um novo formato 

narrativo, nativo da revolução digital: o anúncio pre roll. O novo formato tem um espaço de 

tempo de cinco segundos para garantir a atenção do consumidor, caso contrário o anúncio 

pode ser ignorado. Através de análises fílmicas de anúncios da Coca-Cola este trabalho 

propõe-se a descrever alguns elementos narrativos (clímax, personagem, cenografia, 

sonoridade, etc.), no decorrer das eras da televisão (segundo John Ellis são três: a era da 

escassez, era da abundância e pós-televisão). Utilizou-se os filmes publicitários “Coca-Cola 

faz um bem”, “Festa de fim de ano” e “Toda crise a gente supera. Juntos”, todos veiculados 

no Brasil em diferentes épocas. A partir da observação de uma estrutura tradicional narrativa, 

que foi construída e solidificada dos anos 1950 a 1970, e que serviu como modelo de 

produção publicitária para anúncios dos anos 1980 e 1990, propõe-se levantar as 

modificações narrativas que fizeram surgir o pre roll, bem como a forma com que este novo 

formato utiliza dos elementos tradicionais narrativos, observando suas implicações para a 

produção publicitária audiovisual contemporânea. 

  

Palavras-chave: Pre roll, Televisão, Coca-Cola, Narrativa publicitária, Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 ABSTRACT 

 

 

Speed and time are issues/challenges that postmodernity drives into audiovisual 

advertising production. Proof of this is the emergence of a new narrative format, native to the 

digital revolution: the pre roll announcement. The new format has a five-second timeframe to 

ensure consumer attention, otherwise the ad may be ignored. Through film analysis of Coca-

Cola ads, this work aims to describe some narrative elements (climax, character, set design, 

sonority, etc.) during the ages of television. We used the advertising films "Coke does a 

good", "New Year's Eve party" and "Every crisis we overcome. Together ", all broadcast in 

Brazil at different times. From the observation of a traditional narrative structure, which was 

built and solidified from the 1950 to 1970, and served as a model for advertising production 

for the 1980s and 1990s, it is proposed to raise adaptations that gave rise to pre-roll, as well 

as the way in which the format uses traditional narrative elements and their implications for 

audiovisual advertising production.  

 

Keywords: Pre-roll; Television; Coke; Advertising narrative; Audiovisual. 
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INTRODUÇÃO 

 

As narrativas audiovisuais publicitárias se modificam devido a introdução de novas 

mídias digitais, a grande dispersão do público e ao poder de escolha que pessoas comuns têm 

recebido em sua navegação, interagindo a todo o momento com o que vê. Tais adaptações se 

ligam tanto ao avanço tecnológico, que cria novas relações do receptor com os conteúdos, 

quanto ao próprio consumidor, que gera novos hábitos frente às possibilidades tecnológicas, 

como por exemplo, ser o próprio gerador de conteúdo e influenciar diretamente a audiência. 

Desse contexto de alterações e adaptações no espaço narrativo audiovisual surgiram os 

anúncios pre-roll, que são anúncios exibidos antes do início do vídeo no Youtube e o usuário 

deve assistir, no mínimo, 5 segundos da propaganda para, posteriormente ter a possibilidade 

de pular o anúncio clicando na opção “pular anúncio”. A produção publicitária tenta se 

reorganizar, alimentando-se não só da narrativa clássica (que é tradicionalmente composta 

pela apresentação, complicação, clímax e desfecho), mas também, em alguns aspectos, das 

narrativas complexas, que alteram suas estruturas em vários níveis (tema, caracterização e 

cronologia). Observar como as narrativas têm se reestruturado nesse desafio de se manter 

relevante, num momento em que o fluxo de vídeos é cada vez maior, torna-se primordial para 

o fazer publicitário. 

A importância de tudo isso frente à publicidade e propaganda está no fato de que a 

comunicação trabalha através de narrativas em vários meios e veículos, e estes se modificam 

tornam complexas suas funcionalidades. A interação cada vez maior que o usuário tem com o 

conteúdo disposto no meio digital transforma as narrativas, também a própria modificação 

constante dessas plataformas, fazendo com que a estrutura/ordem dessa narrativa se altere, 

porém objetivando sempre não perder a atenção do público. Notam-se narrativas que são 

transformadas através de comentários que os próprios anunciantes solicitam roteiros que se 

constroem em diálogo constante, sites e plataformas que buscam a frequente intervenção do 

consumidor em todo o tipo de mercado imaginável, sem exclusividades para públicos jovens. 

O momento é de construções em coautoria ou e não de individualismo, o coworking invade os 

espaços profissionais demonstrando essa tendência colaborativa, interativa e dividida. 

Pensando em todas essas novas possibilidades é muito simplista imaginar que a narrativa 

continua intocável no meio do processo de produção. 

A transformação é natural em quaisquer meio, adaptações são feitas em decorrência de 

demandas que surgem no decorrer do processo, e não é diferente na publicidade, 

principalmente quando falamos de produção. As alterações criadas pela tecnologia trazem 
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influência tanto na comunicação social como ciência aplicada, quanto na vida cotidiana das 

pessoas comuns, sendo assim, este projeto visa perceber quais as principais modificações 

estruturais da narrativa clássica para as narrativas digitais contemporâneas publicitárias, 

verificando quais as possibilidades de aproximação entre a narrativa complexa e a narrativa 

clássica, observar estruturas existentes nas narrativas digitais, sugerir novas estruturas na 

construção narrativa e expor as limitações da narrativa no formato pre-roll. 

A busca por entender como a publicidade pode alcançar seus objetivos básicos (enviar 

uma mensagem inteligível ao seu público visando o convencimento) em espaços cada vez 

mais limitados, e analisar os possíveis caminhos narrativos que se revelam nas produções 

mais recentes torna-se fundamental para o ‘fazer publicitário’. Utilizando de narrativas 

publicitárias da Coca- Cola (dos anos 50, 90 e de 2017) busca-se perceber as possíveis 

modificações da narrativa clássica e entender mais lucidamente de que maneira as campanhas 

publicitárias pre-roll exibidas no Youtube reconfiguram a forma tradicional de produção 

audiovisual publicitária. Através dessa indagação principal procura-se aqui entender 

teoricamente essa nova forma que a produção audiovisual publicitária vem adotando, 

proporcionando um entendimento teórico das práticas que vêm sendo adotadas atualmente 

neste cenário de cultura participativa.  

Este trabalho foi dividido em três capítulos principais que pretendem, através das 

análises fílmicas de três peças publicitárias, mostrar um panorama temporal desde o início da 

televisão até a comunicação realizada hoje pelas novas mídias digitais, focando nos anúncios 

veiculados na plataforma de vídeo Youtube. 

Em “O percursso da televisão no tempo” permite que, antes de elucidar um novo meio 

de veiculaçao publicitária (o Youtube), analisemos a história da televisão, o que ela fez para se 

consolidar como um meio de comunicação de massa e apresenta quesitos que podem ser 

conectado ou não com a maneira que o Youtube utiliza para atingir seus usuários. No capítulo 

2 que se chama “Análise Narrativa: como entender um novo formato?” são descritos as 

maneira que se decompõe a interpretação de uma peça publicitária, ou seja, tudo aquilo que 

deve ser levado em consideração para podermos analisar de uma perspectiva audiovisual a 

produção publicitária. Por fim, o capítulo 3 “Pre roll: uma nova forma de produção 

audiovisual publicitária” é dividido em outras três partes que correpondem cada uma a uma 

peça publicitária da Coca-Cola: a primeira dos anos de 1950, a segunda dos anos de 1990 e a 

terceira do ano de 2017. Nesse capítulo é feito análise fílmica obtida pela perspectiva das 

caracteríticas citadas no segundo capítulo e o arremate final do texto é concluido. 
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1. O PERCURSSO DA TELEVISÃO NO TEMPO 

  

 Para pensar sobre algo novo é necessário ter por base tudo o que adquirimos de 

repertório sobre essa nova situação. Nesse contexto, localizar e cruzar as referências ajuda a 

ter um pouco mais de clareza em relação a esse objeto desconhecido, que começa a ganhar 

forma frente às observações. Para melhor entender  essa situação cabe a ilustração que muitos 

netos se deparam corriqueiramente: se o último lançamento de smartphones  da Apple fosse 

apresentado a um idosa, que não tem familiaridade alguma com tecnologia ou mundo digital, 

teria-se que apelar para as lembranças que esse senhora acumulou ao longo dos anos, ao 

telefone que ela utilizou, a ideia que ela ouviu no pós guerra sobre aparelhos que ligariam 

pessoas em todo mundo, o retrato que pode ser feito agora sem a necessidade de ter uma 

câmera fotográfica, ou seja,  todo o esforço em  referências para aproximar o passado em suas 

características mais específicas, com o presente em suas novas adaptações e alusões. Nada 

melhor que olhar para o passado para entender o que se passa no presente, e construir um 

futuro. Essa ideia é uma máxima para os estudos históricos e se aplica muito bem a nossa 

realidade. Como entender um novo formato de anúncio, recém surgido, pouco teorizado, mas 

bastante visualizado por qualquer usuário do Youtube? Antes de teorizar, afirmar e para tentar 

quaisquer tipos de hipóteses, tem-se por certo que o melhor caminho é a busca das referências 

em relação a esse novo formato. 

 As referências se mostram na moda, no design, nas teorias da comunicação, nas teorias 

da física, no cinema, na televisão e na internet também. Como bem diz o versículo bíblico, 

“de modo que nada há de novo debaixo do sol”. Não temos grandes novidade e sim 

atualizações, reinterpretação, novas edições, remakes, etc., e nisso tem-se algo positivo, uma 

vez que  essas possibilidades são dadas pela busca e estudo de construções feitas 

anteriormente, e talvez aí esteja a novidade, pelas reconfigurações, recombinações e novas 

possibilidades antes pouco visadas. Vê-se então que ao voltar passado para coletar 

informações, observar formatos e modos de produção só oferece vantagens aquele que intenta 

a construir ou entender algo novo. 

 Visto o objeto a ser analisado aqui, a narrativa pre-roll (anúncio audiovisual 

publicitário de pelo menos 5 segundos), tem-se que então construir uma linha cronológica de 

onde tal objeto veio, para então entender para onde possivelmente irá. Este novo formato de 

narrativa está ligado às plataformas digitais, que disponibilizam um fluxo enorme de conteúdo 

para os usuários, tendo de forma geral como moeda de troca a obtenção de informações e 
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ganhos em pequenos anúncios indicados por base nessas informações concedidas. Como dito 

anteriormente na introdução do trabalho, o pre-roll é um pequeno anúncio rodado antes da 

visualização de vídeos no Youtube. Antes de o usuário ter acesso ao conteúdo de interesse ele 

terá que assistir a esse curto anúncio, que busca chamar a atenção e interesse do internauta, no 

ambiente de fácil dispersão que é a Internet. A interrogativa que se levanta então é: será 

possível chamara atenção do internauta usando somente cinco segundos? Antes do Youtube 

onde os anúncios eram expostos, em quantos segundos de veiculação, com qual organização 

narrativa, em que veículo, quais suas referências? A resposta é simples: todos esses quesitos 

eram pensados para a televisão. 

 A partir de uma leitura de como acontece a comunicação pela televisão é possível 

obter uma melhor compreensão da à eclosão da era digital. Pode-se dizer que o berço da 

televisão brasileira é o rádio, e para entender tal fala é preciso olhar para suas linguagens. O 

rádio nasceu no início do séc. XX e sua “era de ouro”, no Brasil, durou em torno de 30 anos  

(1930-1960) e nela se levantaram grandes nomes de músicos, diretores, produtores e 

apresentadores, muitos que posteriormente migraram para a própria televisão. Walter George 

Durst (2003) produtor que ganhou notoriedade na “TV de Vanguarda”, em um depoimento 

para o Curso de Pós-Graduação da ECA/USP, que demonstrava a força do rádio, disse que 

“naquele tempo o IBOPE mais forte era no rádio…” (apud HAUSSES, 2003, p.267) 

demonstrando o tamanho da influência deste veículo como um todo no Brasil, tendo uma 

expressão quantitativa muito grande.  Durst também falou que “o rádio era o meio de 

comunicação de maior força para aumentar o universo das pessoas” (apud HAUSSES, 2003, 

p.267), ou seja, já havia ocupado um lugar de necessidade entre a população, onde ele 

entretinha e informava pessoas que não tinham outras opções de distração disponíveis. 

 Sobre a linguagem, a radiodifusão envolve, como outros meios de comunicação, 

modalidades perceptivas do indivíduo. O impresso, por exemplo, estimula a visão, já o 

cinema envolveria o estímulo tanto da visão quanto a audição. Nesta linha temos 

principalmente, de forma primária, à audição sendo a modalidade perceptiva mais estimulada 

pelo rádio. Em sua essência percebe-se o rádio intrinsecamente ligado ao som, a possibilidade 

de propagação e captação de ondas sonoras em longas distâncias. O efeito disso no espectador 

era que as histórias, anúncios, notícias eram ouvidos, não vistos, as imagens decorrentes 

destes eram construídas no imaginário do ouvinte, com o apoio dos sons produzidos. Então, 

obviamente, não era importante o figurino ou cenário, ou seja, as cenas eram imaginárias, 

valendo-se mais uma boa entonação que era o primordial.  
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Dionísio Azevedo(2003), grande ator do rádio e posteriormente da televisão nos anos 

50, em entrevista afirmou que “ o rádio era feito por gente que veio do teatro e do cinema”, 

mostrando as referências que esse veículo já carregava, onde se “fazia adaptações para o rádio 

de filmes importantes e textos clássicos.”(apud ADAMI, 2003, p.131). Conteúdos eram 

adequados à linguagem do rádio, uma vez que essa se mostrava específica e diferente do 

teatro e do cinema. A música mostrou-se um elemento totalmente nativo dessa mídia, pois o 

estímulo sonoro era o que importava.  Para uma radionovela, por exemplo, valia mais uma 

boa voz que cumprisse a construção que o personagem deveria transparecer.  

 Com o surgimento da TV no Brasil, em 1950, o rádio começa sua decadência. A 

televisão por sua vez trouxe todas as referências deste conhecido meio sonoro para começar  a 

construção de uma linguagem propriamente audiovisual.  

 Em um momento inicial da televisão o rádio esteve muito presente em sua 

composição. Mattos diz que a televisão brasileira teve que “submeter à influência do rádio, 

utilizando inicialmente sua estrutura, o mesmo formato de programação, bem como seus 

técnicos e artistas.” (MATTOS, 2009, p.49). Tal submissão era nítida ao se observar as 

primeiras propagandas audiovisuais desempenhadas no Brasil, que não contavam com 

construções narrativas (como nos EUA que já possuía influência da indústria 

cinematográfica), pois eram reflexos das propagandas radiofônicas: músicas dançantes e com 

um alto teor informativo e instrutivo. Segundo Dionizio Azevedo havia uma necessidade de 

entender esse “monstro” /ser estranho recém-chegado, tanto ele como outros produtores 

tinham agora a difícil tarefa de construir aquilo que anteriormente era só imaginado, era uma 

nova linguagem que eles deveriam se adaptar, teriam que inovar pesquisar e explorar para 

conseguir criar conteúdo.  

 

Quando passaram para o estúdio de televisão, Durst e um seleto grupo de 

produtores entregaram-se a tarefa de materializar aquilo que, até então só era 

possível construir com o auxílio da imaginação dos ouvintes. Já não bastava criar 

cenários, retratar personagens e construir toda uma trama apenas com apoio do 

som.”  (ADAMI,2003, p.131) 

 

 

É esse o retrato do início da primeira era da televisão no Brasil. O autor do livro 

Seeing things (2000), John Ellis, dividiu as eras da televisão em três, que serão usadas para 

obtenção de características próprias em cada uma dessas fases. 
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1.1 - TV DE ESCASSEZ, UM NOVO MUNDO. 

Em termos gerais as eras da televisão mencionadas por Ellis, e aqui exploradas, são 

delimitadas por certas características. Claramente não existem linhas exatas que separam 

esses momentos, mas o esforço deste teórico em uma divisão em períodos facilita o estudo da 

televisão, sendo importante para conseguir entender sua progressão ao longo dos anos. Desde 

já, ressalta-se a menção de fatos que podem ter ajudado na construção narrativa audiovisual 

publicitária como uma linguagem própria, sem o objetivo de passar por todos os aspectos que 

a imensa história da propaganda e da televisão envolve. 

No Brasil a primeira transmissão televisiva aconteceu no dia 03 de abril de 1950 em 

São Paulo, onde o padre e cantor mexicano Frei José Mojica apresentou-se. As imagens desse 

início eram muito mais uma propaganda do que estaria por vir através dessa nova tecnologia, 

o evento de estreia. Viu-se assim, um grande aperitivo para o brasileiro, um primeiro 

vislumbre de teste para os curiosos. Uma programação mais elaborada só veio alguns meses 

depois com a TV Tupi, ali sim estaria “no ar a TV no Brasil”.  

Enquanto nossa nação obtinha seus primeiros experimentos, ao norte, nos Estados 

Unidos da América, pode-se dizer que começavam as primeiras maratonas televisivas, pois 

desde 1927  as primeiras transmissões já haviam acontecido, sendo que no mesmo ano de 

estreia da televisão no Brasil os americanos já tinham as primeiras tevês em cores, 

possibilitando a eles uma vantagem em produções. Ainda sobre os EUA, o aparelho televisor 

teve seu ápice de vendas em 1950, quando passou a ser considerado um item de requinte e 

necessidade pela nação, começando um reforço imagético em larga escala do “american way 

of life”. Programas de comédia, drama e familiares eram o mais consumidos por lá no início. 

Em 1941 a NBC veiculava o primeiro comercial, e em 1948 já se falava de TV a cabo, o que 

veio a se tornar um serviço massivo no Brasil nas últimas duas décadas. 

 A televisão brasileira talvez estivesse atrasada em relação a outras nações, pelo tempo 

de familiaridade e reconhecimento dessa nova linguagem, mas isso não significa estagnação e 

falta de criatividade por parte dos produtores. Do início da televisão brasileira até o final da 

década de 70, notam-se muitas reinvenções do que já vinha sendo feito no rádio desde 1930. 

Assis Chateaubriand, o grande empreendedor e administrador por trás desse momento 

histórico, abriu caminho para que esse início fosse possível. A TV Tupi (canal 3) em sua 

primeira transmissão (18 de setembro de 1950), mesmo sem um público bem definido e sem 

contar com um formato e linguagem bem estruturados ousou o necessário para que esse 

evento saísse do papel, envolvendo profissionais do rádio em um grande improviso, período 
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que ficou famoso, posteriormente, por representar a dianteira dessa história. Essa faísca 

demonstrava o período de migração que toda a produção cultural brasileira iria viver. O 

pessimismo do rádio começava a ganhar espaço para o otimismo que os profissionais ligados 

a ele despertavam, quando perceberam que esse novo veículo precisava de bons motoristas 

para sair do lugar. Marialva Barbosa, falando sobre esse momento, disse:  

 

O primeiro programa transmitido pela TV Tupi Difusora de São Paulo foi o 

“tv na Taba”, apresentado por Homero Silva e que teve ainda a participação de 

atores como Lima Duarte e Mazzaropi, e cantores como Hebe Camargo e Ivon Curi, 

entre outros. (BARBOSA, 2013, p.19) 

 

Homero Silva veio a se tornar um grande apresentador da TV, mas era até então um 

radialista com uma carreira promissora. Outra curiosidade foi que as Rádios Tupi e Difusora 

estavam por trás dessa mídia nova, sendo um dos patrocinadores. Isso reflete a convicção 

desses idealizadores que a TV e o rádio não seriam concorrentes, e sim veículos com 

desenvolvimento concomitante. Conta-se que na época da estreia Chateaubriand 

contrabandeou duzentos televisores, espalhando-os por 17 vitrines de lojas em São Paulo, a 

fim de conseguir gerar impacto nessa empreitada e começar a criar a necessidade entre os 

brasileiros desse novo meio de comunicação. A estratégia deu certo, pois muitos entusiastas 

pararam para ver o que estava acontecendo. 
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 A era de escassez( compreendida no Brasil entre  1951, até  o fim dos anos 80) 

começava representada pela pouca variedade de canais e difícil acesso a tecnologia, 

consequentemente com grande falta de aproximação por parte da grande massa. Em seu 

discurso inaugural Assis Chateaubriand já mencionou a possibilidade de inserção de anúncios 

nesse novo meio, que seria uma forma de arcar com seu alto custo de instalação naquele 

primeiro momento. O grande potencial de publicidade era a moeda de troca nesse início. 

Chateaubriand(1950) falava da capacidade do seu produto, entendida por muitos como a 

“mais subversiva máquina de influir na opinião pública”, com aptidão de “juntar os grupos 

humanos mais afastados”(apud BARBOSA,2013,p.253). 

“Você já ouviu falar, agora vá ver TELEVISÃO”. Essa foi uma das primeiras falas 

publicitárias veiculadas a GE, a fim de que as pessoas comprassem seus próprios aparelhos. O 

futuro havia chegado para o brasileiro dos anos 50. Nesse período o Brasil vivia um momento 

de industrialização, onde os grandes centros urbanos começaram a se consolidar, edifícios se 

levantavam, as casas se tornavam mais despojadas seguindo a modernização arquitetônica da 

época, o novo estilo de vida urbano-industrial se construía e o advento da TV contribuiu com 

tudo isso, e precisava incentivar tal estilo para conseguir cada vez mais espaço na preferência 

de entretenimento e informação diária do consumidor. Ellis (2000) menciona que no 

crescimento dos subúrbios a televisão se mostrou uma boa alternativa de entretenimento para 

essa nova configuração social. Ainda segundo o autor o funcionamento do meio e as práticas 

sociais relacionados à televisão são “indissociáveis do cenário socioeconômico no qual estão 

inseridos” (apud CAMPANELLA, 2010, p.4). .  

A primeira década seguia com pouca adesão pela maioria dos brasileiros sendo esse 

problema encarado como uma oportunidade para os produtores, técnicos e apresentadores 

experimentarem. Por muito tempo só foi possível fazer transmissões ao vivo, o que 

demandava muito espaço em intervalos para continuar a programação, visto que atores e 

apresentadores tinham que se preparar para a nova entrada. Também os estúdios não eram 

isolados acusticamente, as janelas muitas vezes tinham que ser abertas para se suportar o calor 

que aumentava pelo uso da iluminação nos cenários construídos. Como os canais não tinham 

verba própria, os patrocinadores comandavam praticamente tudo o que acontecia, inserindo 

suas propagandas antes, durante e depois dos programas. Posteriormente, a chegada do 

videotape ao mercado em contribuiu para que as propagandas perdessem seu ar de improviso 

do ao vivo tendo a possibilidade da montagem pela primeira vez. 
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A curiosidade do público crescia a cada notícia de mais um televisor instalado 

próximo a ele. A vontade de conhecer e dividir essa nova experiência era tanta, que fez com 

que o sucesso da TV fosse eminente. Passou-se a ser um privilégio ver as imagens em 

movimento ali expostas, motivo de apreciação e grandeza ao espectador. Comentar sobre os 

programas (que começavam a ter roteiros mais bem definidos) , das primeiras dramatizações e 

personagens, tornava-se, ao olhar do cidadão urbanizado, assunto principal. A construção 

dessa bagagem se dava ao tempo disponível em frente aos televisores, mesmo que os anúncios 

fossem bem mais extensos que atualmente, isso não era um peso para aqueles que começam a 

submergir nesse mar audiovisual que vivia o Brasil. Nesse ponto não se pensava em brigar 

pela concorrência, até porque ela quase não existia, mas sim em fortalecer esse novo veículo 

como um todo. 

Outros canais foram sendo inaugurados nos anos seguintes. A TV Paulista veio ao ar 

em 1952, TV Record em 1953 no canal 7. Posteriormente em outras capitais surgiram 

também novas emissoras, como TV Itacolomi em Belo Horizonte em 1955, TV Piratini em 

Porto Alegre e TV Paranaense em Curitiba, essas em 1959. Em agosto de 1957 a TV Rio 

(inaugurada em 1955) e a TV Record começam transmissões entre cidades no Brasil, ligando 

inicialmente as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Também no ano de 1959, a TV 

Continental nasce no canal 9 na cidade do Rio de Janeiro. Juntamente com o surgimento de 

novas emissoras e formatos televisivos, se construía entre os brasileiros um novo 

comportamento: a apreciação do audiovisual diário. Ao contrário do esporádico cinema, a 

televisão em 1960 começava a fazer parte do dia a dia das pessoas, assim como o rádio fazia, 

e essas começam a naturalizar a linguagem televisiva. Segundo o censo nacional no início dos 

anos 70, já havia mais de 200 mil televisores no Brasil. 

Visto todo o contexto e crescente expansão que vivia essa nova mídia, é importante 

observar então a construção dos primeiros anúncios da época. Os responsáveis pelas primeiras 

propagandas foram as agências JW Thompson e a McCann Propaganda, que concentravam o 

maior número de anunciantes da época, como: Esso, Toddy, Coca-Cola, Anakol/Kolynos, 

entre outras. 

Os primeiros anúncios são repletos de características comuns, independente da marca 

ao qual estão ligados. Com a forte presença das marcas como patrocinadoras de programas, o 

conteúdo destes era refém das escolhas que as marcas realizavam, não tendo assim liberdade 

criativa muito grande para desempenhar seus roteiros. Os anúncios eram em sua maioria 
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longos, com um teor informativo descritivo dos produtos, bastantes repetitivos, com muito 

uso da música.  

Exemplo desse formato é o filme publicitário, veiculada pelo Toddy em 1958, 

“Tomou seu Toddy hoje?”. Com uma música tropical temos a repetição incansável da ideia 

que o produto é o mais saboroso, em alguns dos cortes vê-se falas em formato de depoimento 

nos quais as pessoas afirmam as propriedades do produto, “contém tudo que os homens, 

mulheres e crianças necessitam para ter novas forças, vigor, energia e rapidez mental.”. O 

filme finaliza com a narração “Toddy, qualidade, qualidade, qualidade comprovada.”. O 

convencimento neste momento era construído através das falas e da repetição, sem muita 

argumentação tenta-se impregnar na lembrança do telespectador o nome da marca juntamente 

com seu slogan/mensagem principal.  

Na década de 60, vê-se uma atualização no modo de produção, onde os principais 

elementos narrativos(clímax, desfecho) começaram a aparecer, também vemos variações no 

tempo dos anúncios(nessa época começava a prática dos 30s para anúncios publicitários, a 

favor do que era feito nos EUA ), inserção de animação(que tinham o tempo reduzido pela 

dificuldade da produção), entre outros aspecto. A imagem ainda era afetada por limitações 

técnicas: pouco contraste, preto e branco, muito ruído.  

Para John Ellis (2000) este período contribuiu para a padronização do consumo, tendo 

a massa como seu público, sem diferenciações entre os telespectadores. O autor também 

propõe que o aumento do consumo doméstico (desenvolvido pela experiência do testemunho 

no cotidiano) ganhou grande impulso aqui. Através da exposição da vida privada de pessoas 

públicas, com seus bens, comportamentos, rotinas, trejeitos revelava-se, diante de milhares de 

indivíduos, outro mundo possível, levando o público a iniciar uma jornada por lugares 

desconhecidos e construir práticas de consumo antes inimagináveis. 

Em 1961, a Brinquedos Trol lança o filme publicitário “Uma menina e sua boneca”. 

Um bom exemplo da influência da narrativa cinematográfica pode ser percebido, onde 

passou-se a veicular o produto não somente a características palpáveis, tendo um foco em uma 

estória. O vt,(videoteipe) que ocupa um espaço de um minuto e quarenta segundos, apresenta 

narração off( que se ocupa em contar a estória integralmente, demonstrando as vontades dos 

personagens e também a evocação do produto), personagens( Mariazinha, seus pais e o pintor 

mágico), uma pequena trama( o sonho de ter uma boneca diferente de todas) e o desfecho( 

tudo se torna realidade através do ato dos seus pais), com o clássico happy and. A 

experimentação até aqui, trazendo esses simples elementos narrativos, mostrou resultados 
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para as principais agências: a ideia de que a venda estava muito além de mostrar algo 

pragmaticamente, a constatação que a propaganda tinha a capacidade de fazer  o espectador 

sonhar utilizando-se de uma boa estória. 

O público realmente mostrava-se, neste recorte de tempo, bastante passivo. Nas 

palavras de Henry Jenkins (2009), diríamos que os consumidores que assistiam à Tv neste 

momento eram “passivos”, “previsíveis e ficavam onde mandavam”, com grande lealdade aos 

canais. Até aqui a tecnologia expandia de forma tímida as opções da população na construção 

do conhecimento, sendo que este passou a ter um novo grande mediador na televisão, a 

produção cultural ganhava um novo referencial na televisão, que emergia para se tornar a 

principal formadora da opinião pública no Brasil das próximas décadas. Pela escassez do 

acesso, até o final da década de 60, havia ainda nas casas um compartilhamento dessa nova 

experiência, mostrando-se, portanto, coletiva. Várias pessoas dependiam de um mesmo 

televisor, tendo este sido considerado um artigo de luxo até 1964. A tecnologia avançava, mas 

ainda assim era possível acompanhar seus passos e progressões, suas modificações exigiam 

certas adaptações, mas nada se comparava ao processo de  apropriação do espectador a essa 

nova mídia. 

Caminhando para a década de 70, chega ao Brasil a tevê em cores (1972). Em 1970 

acontecera a primeira experimentação dessa nova possibilidade, mas somente dois anos 

depois tal tecnologia alcançou o país em larga escala. O sinal ainda apresentava falhas, tendo 

regiões com ausência de canais por vários dias, mesmo com aparelhos novos. Porém, nada 

disso foi um grande problema visto a surpresa do brasileiro frente a essa colorida experiência. 

As primeiras produções publicitárias a cores começavam a contar com aparato técnico mais 

qualificado, maior contraste e nitidez na imagem, além do grande aumento em números de 

agências e produtoras, tornando o mercado mais competitivo e exigente. Sandra Reimão 

comenta que o censo demográfico nacional registra que no começo da década, e que 75% 

estão concentrados no eixo Rio-São Paulo (REIMÃO, 2004, p.63).  Em 1979 o Brasil já 

contava com mais de 16 milhões de televisores. 

.Em 1978 vê-se um dado muito importante para entender os novos comportamentos 

que o expectador começava a expressar, a ABEPEC, em uma pesquisa sobre a televisão 

brasileira, observando a grade de programações, constata que 12% de seu total era preenchido 

com novelas e 22% com filmes(em sua maioria estrangeiros). O espectador não tem mais os 

mesmo olhos do que a vinte anos atrás, agora as narrativas estão naturalizadas por quem vê, e 

complexifica a elaboração dramática. O fato de haver contato frequente entre os brasileiros 
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com obras  clássicas do cinema estrangeiro começa a modificar no senso de aceitável também 

em relação às narrativas  publicitárias, ou seja, mais do que nunca até esse ponto era 

necessário convencer, prender a atenção do espectador, que tornava-se um pouco mais 

exigente, e menos inocente. 

De 1964 a 1985 passa-se pela ditadura militar no Brasil, e no final da década de 70 o 

direito de escolha era uma liberdade que a nação brasileira conjurava nas ruas, em 

manifestações e atos libertários até o fim desse período governamental. No comportamento 

haviam restrições de opinião e ações, não eram aceitos atos que fossem contra os “valores da 

família brasileira”, e isso implicava tanto em quem produzia, tanto em quem assistia. A Rede 

Globo, como exemplo de censura, lançou a novela O bem Amado, de Dias Gomes, mas no fim 

das contas dos 178 capítulos, 37 foram barrados pelo governo, que não gostou das análises 

bem-humoradas da política nacional que o roteiro envolvia. Por outro lado o governo via a 

expansão da tv aberta com olhos positivos, quando pensava-se em uma união ideológica, 

incentivando o desenvolvimento do meio de comunicação. Para isso foi então instaurado uma 

política nacional, conhecido como projeto de integração nacional, que censurava, criava novas 

redes de televisão e fortalecia empresas de comunicação. 

Mesmo com essas intervenções na produção, entre as principais propagandas da época 

vê-se que a musicalidade ainda sobrepõe os filmes publicitários mais narrativas, exemplo 

disso é a Pepsi com “Quem tem amor pra dar”(1973), que usa da velocidade na sua 

montagem, com cortes frequentes e planos variados, mas não apresenta uma narrativa forte, e 

mesmo assim gerou grande audiência. É interessante notar que esse anúncio da Pepsi tem um 

ar de crítica ao momento que o Brasil vivia, e talvez por isso teve tanta adesão, retratando o 

papel que a publicidade assumia de refletir questões do povo, buscando sempre mais 

proximidade com seus consumidores. Assim sendo, pode-se dizer que não era somente um 

jingle, e sim uma canção que transmitia o momento histórico do Brasil e a vontade de 

expressão das pessoas. 

Ao fim dos anos 80, o espectador brasileiro já apresentava suas preferências por 

programas de auditório e telenovelas, a escassez começava a dar lugar há um pouco mais de 

opções, seja de produtos, canais, personagens, apresentadores, novela. O povo começou a ter 

suas vontades mais claras em relação ao que via,  e iniciava o seu gosto por uma programação 

diferente, apenas mudando de canal. A criatividade começava a ser mais explorada nesse 

período, com a necessidade de fugir do óbvio. A velocidade é aumentada nas telas, 

aumentando o número de cortes, ou seja,  o que era mostrado em um take contínuo de um 
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minuto passou-se a acontecer com vários takes e enquadramentos(próximo, close, americano, 

geral, etc.) sendo explorados com maior propriedade técnica. As primeiras premiações 

nacionais já aconteciam, mas a novidade do reconhecimento internacional chegou nesse 

período nas grandes emissoras produtoras, estimulando ainda mais a produção de conteúdo 

original no Brasil. 

 A era de escassez no Brasil aconteceu de forma diferente e num período diferente do 

que esse momento na América do Norte e na Europa. O desafio do fim dessa década estava 

em oferecer algo que fosse mais interessante visto a concorrência pela atenção do espectador, 

buscando o uso de maneira mais clara dos princípios narrativos que outros países já 

dominavam com especialidade. 

 

 

1.2 TV DE ABUNDÂNCIA, ME IMPRESSIONE. 

  

Henry Jenkins (2009) falando sobre a Cultura da Convergência, expõe o pensamento 

social de pessimismo (que reaparece de tempos em tempos) onde novas mídias poderiam 

Figura 2 – Propaganda da Apple dos anos 90 coloca 

adolescente “zapeando” pelos canais. 

c 
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sobrepor antigas. Esse quadro é percebido sempre que algum novo meio se ergue, trazendo 

desconfiança para alguns e curiosidade para outros. Jenkins menciona que “as velhas mídias 

não morreram”, mas sim a “nossa relação com elas é que morreu”, tendo como possibilidades, 

em meio às constantes transformações, “temê-las, ignorá-las ou aceitá-las.” Quando o autor 

fala sobre a relação que morre, está diretamente apontando para novos comportamentos que 

são gerados frente a diferentes possibilidades dentro dos meios de comunicação. Na imagem 

acima temos o exemplo clássico do período de transformações que a tv começa a viver nos 

anos 80 na nação americana, onde a possibilidade “zapear”, ou seja, ter variedade de 

programação passou a existir.  

 O desenvolvimento natural da televisão, e da maioria dos meios de comunicação, 

pressupõe um ponto de expansão em que surge uma maior distribuição de conteúdo, maior 

número de canais, desconcentração da produção, surgimento de novos formatos de sucesso, 

etc. Tudo isso dado a experiência que o meio adquire ao longo do seu crescimento e também 

ao investimento feito por grandes patrocinadores que estão sempre no backstage, viabilizando 

seu desenvolvimento.  

Os canais, restritos em quantidade até os anos 70, passam a ser abundantes nos anos 

80 nos EUA com a chegada da tv a cabo. No começo esse novo serviço socorria regiões do 

país que não conseguiam ter boa qualidade de recepção dos canais abertos, funcionando assim 

como uma medida complementar ao que era oferecido pelas grandes emissoras produtoras. 

Com o passar do tempo a visão do serviço recebeu um upgrade, sucedendo-se a usá-lo com 

uma nova intenção: oferecer novos conteúdos audiovisuais independentes dos canais abertos. 

Nessa altura programas de game-show, novelas, documentários, comédias, noticiários já eram 

muito explorados, e criavam novas opções para quem aderisse essa nova empreitada. 

A HBO, que nasceu em novembro de 1972, deu o grande início a essa nova febre que 

iria contaminar a nação americana nos anos 80. A primeira transmissão paga e exclusiva por 

cabeamentos foi feita na Pensilvânia, onde 365 puderam acompanhar um jogo de hóquei e ver 

um filme. Por volta de 1975, impulsionado pelo sucesso da ideia, a HBO já tinha um alcance 

nacional, abrindo caminho para canais especializados. A MTV é um grande exemplo desta 

especialização, o canal contava com um  enredo entorno da música: artistas, novos hits, 

tendências, novos álbuns, videoclipes… tudo o que o assunto musical pudesse render em 

conteúdos. Outro exemplo surge em 1980, a CNN que transmitia notícias 24 horas por dia. O 

sucesso foi enorme, na década de 90 já eram mais de 500 canais, com 75 milhões de 

assinantes. 
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Era o “fim” do período da televisão broadcast, onde se começou a criação, produção, 

distribuição e consumo, características as quais que marcaram os primeiros anos da  história 

da tv. Os grandes oligopólios teriam novos e fortes concorrentes frente pela atenção da nação 

americana. A era da TV a cabo, marcada nos EUA entre meados dos anos 70 e início da 

década de 90, possibilitou o início da publicidade por nichos. Segundo Lotz (2007), a 

diversidade canais e conteúdos específicos muda o comportamento da indústria televisiva, 

deixando-a mais competitiva, abandonando a velha produção familiar que tentava atingir 

famílias por inteiro, indo para grupos de interesses, mostrando a especialização que a 

produção publicitária viveria em busca de consumidores mais específicos em gostos e 

comportamentos. 

A esse novo momento da televisão John Ellis (2000) denomina como a Era de 

“abundância”, período caracterizado segundo o autor principalmente proliferação de canais, 

disseminação da produção ao longo das mídias, telas, plataformas e pelo fenômeno do fandom 

(comunidade de fãs). Escrever mais 

Entre as tecnologias que se aliaram com esse momento, tornando-o mais forte ainda 

podemos citar os videogames, o videocassete e a internet, alterando o comportamento do 

consumidor de um simples espectador para algo mais próximo de um usuário. O “pai” dos 

videogames surgia em 1968, através do alemão radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer. O 

conhecido “Brown Box” utilizava o auxílio da tv para rodas diferentes tipos de jogos, esse era 

o esboço inicial de tudo. O grande fenômeno desse novo universo veio em 1978 com o 

lançamento do Atari 2600, que chegou em 1983 no Brasil. 

Os videogames traziam um novo tipo de interação, a possibilidade de controlar seus 

personagens e ter um desempenho do usuário dentro da resolução dos problemas que os jogos 

apresentavam. O espectador, acostumado a só olhar do sofá um dia inteiro de programação, 

chamado por John Ellis de “couch potatoes”, agora de pode apoderar da narrativa, 

interagindo com a estória que se constrói, dependendo da sua participação o avanço 

desta/dela/da estória, afirmativa confirmada por Ferreira(2007), que diz que os games dão a 

possibilidade de criar estórias abertas:  

 
Com o avanço dos mundos virtuais, estas narrativas tornaram-se muito mais 

complexas, exigindo do usuário uma participação de outra ordem, fazendo dele um 

co-autor de determinada história. E neste caso, são as ações do usuário dentro do 

jogo que resultarão na escrita de uma narrativa. (FERREIRA, 2007, p.6) 
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A tecnologia dos videocassetes também contribuiu para a nova noção de usuário que 

começava a construir-se. Sem a possibilidade anterior de arquivar, os espectadores eram 

realmente reféns da vontade das programações dos canais, mesmo com a chegada dos canais a 

cabo. Um filme, clipes, espetáculos e jogos tinham que ser reprisados para poderem ser 

assistidos novamente. O videocassete, junto com as fitas VHS, vieram para atender esse 

incômodo que o espectador americano sentia em relação ao seu desejo de poder rever e 

mostrar certos conteúdos a amigos quando bem quisessem. O primeiro dispositivo de sucesso 

foi lançado pela Sony em 1971, o U-matic, que não exploravam ainda a gravação da 

programação televisiva. Vendo essa possibilidade o mercado se adaptou, incrementando 

entradas sintonizadoras e timers, abrindo espaço para captação das programações através de 

um clique no aparelho já sincronizado. O VHS e o Betamax se prontificaram na criação 

desses aparelhos ao público amador, ampliando o tempo de gravação, sendo que o VHS que 

predominou posteriormente no mercado. 

 Outra tecnologia que envolveu a nação norte americana nos anos 70 foi a Internet. 

Surgindo com o nome de “Arpanet” em 1969 nos EUA, essa inovação tinha uma função 

inicial de interligar laboratórios de pesquisa, com relatórios, dados e troca de informações. A 

rede pertencia ao Departamento de Defesa do país. Com a fama do sistema no período da 

Guerra Fria, a partir de 1982 ele cai no interesse das universidades, mantendo-se nesse meio 

até 1987, quando houve a primeira liberação da internet para fins comerciais. Mesmo ainda 

não tendo na prática o alcance total e a autonomia para o usuário que essa nova tecnologia 

poderia trazer, os novos espectadores vislumbravam a interligação entre pessoas, conteúdos e 

produções em todo o globo. 

 A junção desses avanços tecnológicos e os novos comportamentos que o americano 

vivia, abriram espaço para uma nova fase da televisão também. Visto o poder de escolha que 

os indivíduos buscavam para si, os anúncios publicitários passavam a ser mais específicos, 

buscando nichos e grupos de consumo. A linguagem que era para toda família agora buscava 

falar para o jovem, para a mãe, para o pai, para a criança, cada um em momentos distintos e 

contextos específicos. A similaridade entre pessoas é um atributo explorado nesse momento, a 

experiência era compartilhada por grupos de interesses mais restritos, que se mostravam mais 

homogêneos em suas estruturas. 

Essa é a generalidade da ideia trazida do John Ellis, e tantos outros estudiosos da 

televisão, a tv de “abundância”, observando a nova fase produtiva da televisão, tendo como 

essência a tv americana, que mostra-se como vanguarda em relação a esse meio. No Brasil as 
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datas não serão as mesma vivenciadas nos Estados Unidos, como já observamos nos anos que 

houveram a implementação da tv. Vê-se dadas diferentes devidos aos diferentes contextos e 

posicionamentos internacionais que ambas nações viviam, onde os EUA já estava posicionado 

como a maior nação do mundo ocidental, enquanto o Brasil lutava em suas crises econômicas 

e políticas como um país emergente. Mas não há dúvidas que os mesmo fenômenos 

tecnológicos influenciaram ambas as nações em diferentes momentos, porém gerando 

comportamentos semelhantes para a indústria midiática, tecnologias para gravar em casa, a 

interação online dá um papel ativo no consumo das narrativas e as tornando mais complexas.  

A tv a cabo teve seu início efetivo no Brasil em 1989, com a chegada do Supercanal 

(que passou a ser conhecido com CANAL+), que foi implementado para poucos, visto seu 

custo e pequeno alcance. A primeira região agraciada com a novidade foi o Alphaville em São 

Paulo. A adesão custava 150 cruzados, e a mensalidade 15 cruzados, em um momento em que 

o salário mínimo era de  64 cruzados, mostrando-se altamente inviável para a maioria da 

população. O canal retransmitia a ESPN International, passando muitos esportes 

desconhecidos e impopulares no país, sem contar que 90% do sinal era transmitido em inglês. 

Mesmo com todas os entraves que poderiam assustar investidores, a tv a cabo foi um  sucesso 

em procura, abrindo o interesse de empresas, que começavam a  negociar novos canais. 

Em 1991 chega a TVA, primeira rede de TV a cabo no país, trazendo agora variedades 

de canais: TNT, Supercanal, CNN e Showtime. Com a expansão da rede pelo país há a 

inclusão de novos canais: Cartoon Network, MTV (ambas em 1993), HBO, Discovery 

Channel, Fox, Eurochannel e “Beavis & Butt-Head”(em 1994), MTV Latino, HBO2, ESPN 

Brasil, RTPi, CMT(em 1995), Warner, Sony, Bravo Brasil(em 1996). Outras estreias foram a 

Globo News, Tv Senado, entre outras, alcançando em 96 a marca de um milhão de assinantes 

de tv’s a cabo no Brasil. No final da década de 90 dos 37 milhões de domicílios 7% já 

contavam com o serviço pago (Fonte: Nielsen [US]; TBI 1998; Zenith Media Factbook 

1997/1998; T.I. Estimates: Astra; TBSI Research/NY; TINSL, London). 

No meio dos anos 90 o Brasil já contava com 81% dos lares com televisão, momento o 

qual o brasileiro via seu dinheiro valorizado pelo recém-lançado Plano Real(julho de 1994) 

após um grande período de hiperinflação, ou seja, o quadro econômico dava oportunidade 

para a população consumir mais. Também no meio da década, quase entrando no século XXI, 

a internet passa a ser liberada para fins não acadêmicos. Desde 1987 havia o serviço no Brasil 

limitado ao uso universitário, esforço iniciado pela FAPESP (Fundações de Pesquisa do 

Estado de São Paulo). Os primeiros blogs dos brasileiros começam a aparecer em 1998, como 
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o Delights to Cheer e o Diário da Megalópole. A velocidade média da internet era de 4.800 

bits por segundo (bps), sendo comum uma página demorar 15 a 20 minutos para carregar por 

completo, o que demandava paciência do usuário. O momento era de efervescência em 

relação a interligação que a internet fazia, tornando esse novo usuário muito mais 

compreensivo e submisso a esse momento de iniciação digital.  

As experiências vividas com as novas tecnologias na década de 90 já davam às 

pessoas uma nova visão da mídia. Os discursos unilaterais são mal vistos frente às 

possibilidades de pluralidade e participação, mesmo que essas se apresentassem como tímidos 

ruídos naquele momento. A despeito da nova postura do espectador verifica-se que seu modo 

de consumir as narrativas mudou novamente, uma vez que ele se percebe empoderado de 

maior controle em relação às mídias: ele joga games que existe interação, tem diversidade de 

canais televisivos(podendo optar segundo seu gosto), tem poder de captar suas 

preferências(alterando a cronologia da agenda midiática) e se comunica diretamente com 

outros usuários e até produtores. 

 

“As promessas desse novo ambiente midiático provocam expectativas de 

um fluxo mais livre de idéias e conteúdos. Inspirados por esses ideais, os 

consumidores estão lutando pelo direito de participar mais plenamente de sua 

cultura.” (Cultura da Convergência, Henry Jekins,2009.p.45) 

 

 

  “O filme é igual aos outros, mas o carro não”. Este é o texto que assina a propaganda 

televisiva do lançamento do Fiat Spazio em 1983, ele pode evidenciar as possíveis alterações  

na narrativa, sua construção e percepção, da “era de abundância” na televisão brasileira. O 

filme de trinta segundo, apresenta uma pequena estória: as cenas do carro se deslocando nas 

areias da praia, onde o seu motorista vai de encontro com uma bela mulher , que olha a 

aproximação de longe e aguarda o encontro. Sem a narração poderíamos entender o pequeno 

enredo como o encontro de um casal. Os enquadramentos e planos variados sugerem o 

romance utilizando bem da paisagem e sua tranquilidade, também a música clássica, que 

suaviza qualquer ruído, combinando com o todo romântico. Porém, o anúncio não tem esse 

objetivo, na verdade sua narração faz com que o telespectador perceba a montagem e toda a 

artificialidade que carrega o filme. A primeira fala já é “acho que já vi esse filme”, levando o 

olhar para a colocação dos elementos narrativos dentro da estória, ou seja, a música, a atuação 

da personagem feminina, a postura do motorista, os planos, etc, sendo a própria desconstrução 

que a narração faz que revelam esses elementos. 

 “Só falta ele descer, os dois ficarem juntinhos na praia enquanto a câmera se afasta” 

diz o narrador em dado momento, sugerindo o desfecho do filme publicitário. A citação da 
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câmera e seu movimento pelo narrador (que se faz entender como um telespectador/possível 

consumidor que observa e comenta um comercial)  indicam que aquele filme é mais um em 

meio a tantos outros, que se serve de elementos narrativos comuns e na mesma lógica na 

construção da propaganda. Esse interessante anúncio da Fiat expõe a experiência que os 

telespectadores já tem com toda a forma por trás da estória, com os princípios da construção 

narrativa. Mesmo sem termos a presença de canais a cabo no ano da veiculação deste filme, o 

anunciante mostra que os brasileiros na televisão aberta dos anos 80 já estão familiarizados 

com os princípios narrativos do cinema hollywoodiano. 

 O cinema clássico hollywoodiano, descrito por David Bordwell (1985), trata-se de 

uma forma básica de narração que foi aderida na década de 1910 e perpetuada como o 

principal modelo nas telas até 1960. No decorrer dos anos a televisão utiliza dessa referência 

para construir suas dramaturgias e também filmes publicitários. Nos anos 80 e 90 vemos a 

utilização com mais técnica no meio publicitário do que anteriormente, graças à facilidade 

que essa forma sugeria. O clássico se liga aos valores (estrutura com núcleo familiar, 

heterossexual, de religião cristã, entre outros) que se transmite, tendo como princípio 

norteador a “cadeia causal de eventos”, onde os elementos (técnica de montagem, 

enquadramentos, iluminação, cenários, atuação, etc.) guiam a atenção do espectador, 

deixando os acontecimentos da forma mais clara possível. 

 Neste período conseguimos perceber a herança narrativa que Bordwell observa em 

1917, a divisão em atos (apresentação, ação complicadora/perturbação, desenvolvimento e 

desfecho/clímax/resolução), a causalidade (evidenciada técnica da montagem), os 

personagens (os principais agentes causais da narrativa), obedecendo a uma lógica de espaço, 

tempo e ação. Essa forma narrativa é o modelo que a produção audiovisual tradicional segue, 

e foi assim definida graças a era aqui descrita dos anos 80 e 90, onde o uso desse padrão se 

consagrou no alcance dos objetivos de entreter e convencer quem assiste a televisão. As 

propagandas passaram a ter uma estória por trás, envolvendo os produtos em situações 

inusitadas, contando com formatos cada vez mais criativos. Nos anos 90 os aspectos 

narrativos passam a ser percebidos com maior facilidade, por essa inclusão de modelo que 

indústria televisiva viveu. Mesmo que os princípios fossem antigos na história do cinema 

consegue-se perceber seu maior impacto e presença no final do séc. XX. 

 Com frames mais rápidos e estórias mais elaboradas a publicidade no Brasil vive um 

momento criativo muito intenso, onde a produção publicitária tem seu grande pico em número 

e maior desenvolvimento em qualidade. Em 1995 a Brahma, por exemplo, lança filme 
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publicitário de um minuto, intitulado “Artesão”. Existe uma ótima composição quando 

olhamos para o todo da propaganda com cenários bem montados, imagens belas, música, 

caracterização do personagem, etc., que faz lembrar uma produção cinematográfica. Nela 

podemos identificar facilmente a estrutura narrativa: personagem (um agricultor/artesão de 

cerveja); apresentação (o ciclo de cultivo da cevada, desde o plantio); ação complicadora (a 

cerveja artesanal ter um gosto ruim); desfecho (ter uma Brahma bock na geladeira). A 

causalidade facilita a compreensão quando se tem uma estória contada tão rapidamente. Como 

se trata de um anúncio para televisão percebe-se a simplificação desses elementos, onde 

alguns ganham prioridade acima de outros, neste caso, por exemplo, temos mais destaque 

para a introdução do que para um desenvolvimento, pelo espaço de tempo disponível 

provavelmente. 

 Percebe-se que a abundância no Brasil significa a naturalização dos elementos 

narrativos tradicionais efetivamente. Com variedade criativa vê-se que as mensagens ganham 

especializações, passando a se olhar e explorar com mais efetividade os nichos da população. 

O uso tradicional da narrativa teve muito sucesso no período, onde os espaços de veiculação 

variam de forma geral de um minuto a quinze segundos, forçando a adaptação dos 

anunciantes juntamente com suas agências. A tecnologia ajudou a promover um consumo 

mais crítico das produções audiovisuais da época, trazendo ao espectador o início de 

persuasão sobre as próprias propagandas. A mudança no mercado tem seu impacto uma vez 

que o telespectador começa ter seus hábitos de consumo modificados e variedade de produtos 

na praça. 

 Outro fato desse período que merece ser lembrado é a própria aceleração das 

narrativas, não só devido ao tempo disponível para veiculação, mas também pela variedade 

existente que gera uma grande dispersão sobre os indivíduos. Uma vez que se tem inúmeras 

possibilidades para entreter e consumir, o que não chama atenção é rapidamente descartado e 

some dentro do fluxo de informações. Segundo Christoph Turcke (2010), o que não consegue 

gerar sensações passará despercebida, uma constatação que pode ser lida nas produções 

publicitárias que precedem o séc. XX, onde se passa a captar a atenção do espectador com 

elementos que extrapolam a construção tradicional narrativa, pois a plateia como um todo 

torna-se muito dispersa visto a multiplicidade que o séc. XXI manifesta. Por isso, o “me 

impressione” passa a ser o que o telespectador/usuário diz para as produções audiovisuais 

publicitárias na virada do século. Nessas expectativas e grandes transformações da sociedade 

começa o debate sobre o fim da televisão. 
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1.3 PÓS-TELEVISÃO, TUDO É UM SÓ. 

 

 “O século XX ficará na história como o grande período dos meios massivos, aquele 

em quem reinaram, praticamente, sem concorrência e conseguiram uma inserção 

única, influenciando em todos os aspectos relacionados que fazem a vida social.” 

(CARLÓN; SCOLARI, 2009, p.11). 

 

 

A chegada da contemporaneidade impõe novos desafios para o modo tradicional da 

produção audiovisual publicitária. O debate está em volta de constantes transformações no 

campo social e cultural, econômico e tecnológico que a sociedade vive. Esse momento pode 

ser figuratizado como um mesmo óculos, que olha para um mesmo objeto, porém cada lente 

deste tem graus diferentes, respondendo e representando por fim a mesma incógnita com 

perspectivas diferentes. Na lente da direita temos estudiosos que acreditam que a televisão 

não está morta nem morrendo ( como Toby Miller, 2009; Jonh Ellis, 2004), já na lente da 

esquerda os que acreditam que certa televisão está morrendo (Verón, Katz, Carlón, 2009; 

Alejandro Piscitelli,1998). Cada autor parte de perspectivas diferentes, segundo sua linha de 

pesquisa, resultando assim em avaliações diferentes, porém há uma constatação comum: as 

regras desse mas media mudaram. 

Um tempo mais improvável do que qualquer outro. Cada certeza pode ser derrubada 

horas depois por um comentário anônimo. A verdade agora é plural, onde a voz é dividida por 

milhares de telas espalhadas pelos lugares mais inesperados. A zona rural não é mais um 

impedimento para se estiver interligado tanto quanto alguém da grande metrópole. A certeza 

que temos é da variação constante e construções simultâneas. Henry Jenkins fala da 

convergência midiática, inteligência coletiva e cultura participativa, como sendo o novo tripé 

que sustenta o cenário contemporâneo vivido pelos meios de comunicação. São 

transformações no campo social e cultural, econômico e tecnológico nunca visto antes. 

Segundo Jenkins (2009) o usuário transita por vários canais, não limitando a sua 

experiência a um único meio. Mostra-se muito oscilante, não conformado e nem previsível, 

migrando sempre que pode as novidades que a vida em conexão apresenta. A chegada desse 

momento no Brasil se dá a partir dos anos 2000. Primeiramente através das opções de tv a 

cabo, depois da internet e computadores que passaram a ser os novos itens de desejo do 

cidadão brasileiro no início do século XXI, e posteriormente o celular e os smartphones que 

dariam um novo modo de relacionamento com as mídias para a população. São importantes 



  

31 
 

avanços tecnológicos que mudam a lógica de funcionamento da cadeia de produção do 

entretenimento. 

 

“Uma tv portátil, que faz parte de um sistema integrado com a internet e 

outros novos meios; uma televisão em que, exagerando, não há duas pessoas 

assistindo ao mesmo programa simultaneamente. É uma televisão que se vê afetada 

por mudanças tecnológicas e no contato.” (CARLÓN; SCOLARI, 2009,p. 14) 

 

 

   Antes de adentrar no tripé da convergência, faz-se importante olhar para o Brasil e 

seu contexto a partir da virada do século, e visualizar até o presente momento o que a 

revolução digital causou no ambiente da comunicação. O momento de Pós-televisão não 

significa a morte desse meio segundo John Ellis, mas sim a reestruturação da forma com que 

se consome esta mídia, visto que agora ela passa a ter grandes concorrentes, tanto em relação 

a maior distribuição e democracia que do acesso às informações, quanto ao poder que o 

usuário exerce sobre os produtores, podendo ser eles próprios os novos criadores de 

conteúdos. A relação muda frente a atividade constante dos  telespectadores, e a indústria 

busca se adaptar frente às rápidas atualizações e fatiamento da audiência. 

 Entre 2000 e 2013 a televisão aberta teve uma queda de audiência de 28%, mesmo 

assim, até 2012 ostentava o título de mídia com maior penetração no Brasil, fazendo-se 

presente em 97% dos domicílios (IBGE, 2012). A diminuição da audiência desse meio liga-se 

a outros, que acirram a disputa pela atenção dos telespectadores.  A televisão a cabo passa a 

atingir acima de um terço da população, e a internet tem um alcance de 53% dos lares em 

2014. Têm-se novas opções, mas a tv aberta ainda continua em destaque como mídia no 

Brasil, tanto é que em 2013, segundo a Mídia Dados Brasil (Grupo de Mídia São Paulo, 

2014), 66,5% do total investido em publicidade foi para a tv aberta, cabendo ao rádio, 4,1%, 

tv por assinatura, 4,9%, e a internet 4,5%. Mesmo ainda mantendo-se a frente de outras 

mídias, o cenário da audiência da tv aberta é de declínio, até em seus tradicionais 

programas/carro chefes. 

 O celular foi um grande aliado da revolução digital, porém até julho de 1998 tinha o 

entrave para sua disseminação. As empresas de telefonia eram todas estatais até então, e 

somente com o início das privatizações (que trouxeram um investimento de 180 bilhões até 

2010) a telefonia móvel cresceu em solo brasileiro. Em 2000, foram lançados os smartphones 

(telefones inteligentes), abrindo as funcionalidades dos aparelho para muito além de uma 

ligação, onde aplicativos multitarefas encontram-se à disposição do seu usuário, até mesmo a  

inclusão do serviço de banda larga, que também contribuiu com as aplicabilidades dos 



  

32 
 

aparelhos. Os computadores, juntamente com a banda larga, também se fazem importantes 

neste contexto, pois trouxeram em seu uso, a primeira experiência de interação online do 

consumidor com marcas e fornecedores. O impulso da inclusão digital em esfera nacional se 

inicia em 2002, quando o governo federal investe na promoção do software livre. Em 2004, o 

Brasil já contava com cerca de 30 milhões de internautas, tornando-se líder mundial de 

inscritos no Orkut (rede social que permitia a reunião de usuários em comunidade). 

Avançando para 2015, já eram contabilizados o número de três computadores para cada 

quatro habitantes, tendo também um destaque para os telefones inteligentes, que eram maioria 

entre os 306 milhões de dispositivos conectados a internet (FGV,2016). 

 As marcas não são estáticas, menos ainda os meios de comunicação. Se uma 

campanha publicitária deu certo no passado, pode ser que em um momento futuro não 

funcione tão bem. Isso acontece porque a comunicação não se movimenta de forma linear, ela 

se fragmenta e transforma com o tempo, sendo influenciada pelo seu contexto. Segundo o 

Dimension, estudo global recentemente apresentado pela Kantar Media a maioria dos 

consumidores está ciente de que as mensagens das marcas podem ser comunicadas de várias 

maneiras além da publicidade direta: eles reconhecem mensagens comerciais, 

independentemente do formato em que lhes são apresentadas. O amadorismo, de achar que 

qualquer  ideia serve, não existe nesse mercado tão especializado, e não cabe mais falar 

somente na mídia “televisão”, visto as ramificações que as produções audiovisuais ganharam, 

frente ao mundo digital que emerge, e todas as possibilidades de formatos de mídias criadas a 

partir dele. As redes sociais como Orkut, Facebook, Youtube, trazem espaços de interação 

entre os usuários, onde eles curtem, deixam depoimentos, participam de comunidades, postam 

opiniões, fotos e vídeos, conhecem pessoas que dividem os mesmo hábitos, entre outras 

possibilidade, visto que todas opções de troca funcionam à maneira da proposta de cada rede, 

que sempre tenta inovar e facilitar para que esses espaços sejam um local de produção 

coletiva, onde todos passam a poder interferir na produção de conteúdo. 

 Um case veiculado em 2017 pela Lacta, no Facebook e no Youtube, pode elucidar o 

poder que a interatividade obtida pelo usuário pode exercer nessa reestruturação midiática, 

mais especificamente dentro da construção narrativa. Na trilogia de 5Star, lançada em agosto 

de 2017, percebe-se o poder dos espaços de interação, persuasão e compartilhamento dentro 

da nova configuração da indústria audiovisual, que apresenta caminhos para pensar-se novas 

produções, que como nesta, mostram um novo produto midiático, denominado entretenimento 

publicitário interativo, ou seja, uma produção contemporânea da publicidade. 
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 A escolha da campanha veiculada no Facebook (onde as outras redes, em um trabalho 

conjunto, com o Twitter e o site da marca, redirecionam o internauta de volta para ele) reflete 

além do alto fluxo diário em acessos, a possibilidade de volatilidade da rede, que comporta 

extrapolar os trinta segundos da tevê deixando com que a criatividade latente dos comentários 

ganhem espaço na construção da campanha, uma clara interação de muitos internautas.  A 

promessa do vídeo de abertura da campanha é que a trilogia de cinema nasce de “você, porque 

nosso roteirista mordeu um lacta 5star”.  Em um estilo alltype de frases surgindo e 

desaparecendo, o narrador diz que a produção será feita com os comentários de um post, 

instigando os espectadores a comentarem para descobrir. Criaram então, na fanpage da Lacta 

5Star o post, um grande brainstorm, sem qualquer privação de ideia. 

 O poder paira sobre o “usuário-ator-navegador”, que pode ser qualquer um, tendo a 

liberdade de marcar alguém em seu comentário (famoso, amigo,  personagem imaginário), 

falar de mundos diversos e ideias mirabolantes, curtir/reagir e compartilhar a partir de seus 

critérios de interesse. Vendo assim, parece que a ideia de escrever um pouco desse roteiro deu 

certo. Segundo levantamento da Revista Exame, somente o primeiro post rendeu a 5Star mais 

de 100 milhões de interações em suas redes, ultrapassando 49 mil comentários. A ação inicial 

superou mais de 18,7 milhões de impactos, representado 56% do total de compartilhamentos 

de todas as publicações da fanpage e 47% do total de comentários, isso somente no primeiro 

vídeo da trilogia.  

A colaboração existente nesse ciberespaço é o que a Lacta diz ser a fórmula do 

sucesso, nesse novo lugar desterritorializado, que segundo Pierre Lévy (1999) há o 

“compartilhamento do saber”, “aprendizagem cooperativa” e “processos abertos de 

colaboração”. Segundo a fabricante, o chocolate teve um resultado histórico na taxa de 

recompra. O produto é focado no público de jovens adultos entre 18 e 24 anos, por isso, desde 

o seu lançamento às campanhas apresentam uma linguagem irreverente, tentando se 

aproximar do universo dessa geração.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3 - Post Facebook : Continue a história/Trilogia. 
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A agência publicitária Wieden+Kennedy São Paulo, responsável pela campanha, 

priorizou a arquitetação um discurso lúdico de persuasão, além da clara interação. A visão foi 

de não cortar o entretenimento do usuário, mas chamá-lo para produzir um conteúdo, de 

forma que ele ajude também e seja fonte de entreter. Filmado pela trinca The  Youth, da Boiler 

Filmes, a produção apresentou-se um desafio diferente do que é feito por eles, pois o “roteiro 

e a filmagem foram produzidos praticamente em tempo real”, diz Bruno Oppido, Head of Art 

da agência. O ritmo foi frenético, um resultado surreal que atraiu o consumidor. A produção 

aconteceu com o prazo menor que 1 mês entre cada episódio, e cada um ficou com cerca de 

2’’15’ de duração. 

 Aproxima-se então, a fim de entender melhor essa era, a teoria das fases da televisão, 

mais objetivamente a pós-televisão, que segundo John Ellis não representa uma morte da 

mídia, mas sim uma nova fase da mesma, juntamente com a ideia de Henry Jenkins em 

cultura da convergência, que vê a aproximação entre as diferentes mídias, onde mídias 

tradicionais aprendem e se adaptam juntamente com as mídias digitais em um novo espaço 

comunicacional. O tripé apresentado na convergência nos ajuda a compreender o 

funcionamento interno de muitas redes sociais, o novo habitat dos consumidores. O primeiro é 

a inteligência coletiva, que corresponde a soma de conhecimentos de diferentes usuários em 
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prol da construção de uma ideia em comum, onde as opiniões ajudam a formular o todo, uma 

nova fonte de poder, em que o consumo tornou-se um processo conjunto. 

  Em segundo lugar Jenkins fala da cultura participativa, onde consumidores interagem 

em diferentes formas da mídia, aproximando-se dos produtores em diálogos diretos, dando 

opiniões e tendo a opção de escolher o que irá consumir, ou seja, um consumidor midiático 

contemporâneo que está cada vez mais distante da condição receptor passivo. Por fim, o autor 

coloca a própria convergência midiática, o transmídia, conceito que fala da migração do 

usuário pelos diversos meios na construção de um saber, partindo de uma fundamentação 

culturalista, onde o processo é visto da esfera cultural e não tecnológica.  

 Em meio às grandes redes sociais que possibilitam ao usuário o cotidiano interativo 

está o Youtube, ganha destaque em meio às redes sociais como a plataforma de maior fluxo e 

armazenamento de vídeos do mundo. Ele é considerado como mais instável do que a televisão 

como mídia para se estudar, pois tem como marca suas “mudanças dinâmicas”, “diversidade 

de conteúdos”, e uma “frequência cotidiana análoga”, características tais que o distancia das 

mídias tradicionais como a televisão, que enfrentam sua limitação de interação como meio. 

No Youtube há opções de criação de perfil pessoal, upload, download, segmentação em 

canais, ranking de visualizações, indicação de conteúdos similares mais relevantes, comentar, 

curtir e descurtir, denunciar, inscrever-se, entre outros. Sua dinâmica é explicada pela 

velocidade que vive os próprios usuários que esperam por muitas possibilidades dentro de 

uma interface simplificada e intuitiva, e é o que a rede oferece, sempre viabilizando ao 

usuário ser um gerador de conteúdos. 

 Segundo Jenkins (2009), plataformas como Youtube, sem a necessária intervenção de 

marcas ou produtores tradicionais, “inspiram uma nova espécie de subjetividade”, ou seja, 

uma visão que derruba barreiras para a participação, produção e compartilhamento, “que 

transforma todos os consumidores em autores potenciais.”  Analisando a reconfiguração que 

essa rede social evidencia Alexandre Tadeu(2014) comenta:  

 

 “o Youtube tem possibilitado a construção de novas 

formatações de vídeos publicitários e experiências 

intertextuais anteriormente limitadas pelas mídias 

tradicionais, sobretudo , a televisão.” (TADEU, 2014, p.106) 

 

  

 As narrativas, juntamente com o novo momento da comunicação, ganham novas 

possibilidades, e mais do que simplesmente ganhar, elas precisam necessariamente se adaptar 
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a este novo contexto que levanta desafios, onde o espectador é dotado de poder de interação. 

Nesse cenário surgem novos formatos de anúncios audiovisuais publicitários, que utilizam do 

meio para se constituir de forma relevante frente ao grande fluxo de vídeo, exemplo são as 

inserção de um anúncio sobre o vídeo selecionado, com duração mínima obrigatória de 3 

segundos, que pode ser exibido no início (pre-roll), durante (mid-roll) ou no fim (post-roll). 

São demonstrações de adaptações que as mídias digitais trouxeram para as produtoras 

audiovisuais, inserções em espaços pequenos, com tempo reduzido. 

 A cultura do consumo “fast food”, gerada pelos usuários, traz contradições para sobre 

a tecnologia, uma vez que mesmo com espaços de armazenamento online gratuitos maiores e 

disponíveis os próprios usuários não tem mais paciência em se extender em um conteúdo na 

rede. A contradição se transforma no maior desafio das marcas anunciantes, que acompanham 

os consumidores em seu escoamento para o mundo digital, tendo que reconfigurar as 

narrativas tradicionais para que elas sobrevivam nesse novo ambiente. O uso de referências, 

como já viveu-se no passado, é essencial para a possibilidade de criação desses novos 

formatos de anúncios, que possam construir suas narrativas em questão de segundos, sem 

deixar de lado a evidência da marca e a cativação do consumidor. 

 Em um anúncio de julho de 2017 no Youtube, como exemplo interferência na 

narrativa que os meios e formatos impõem, a Coca Cola faz o uso do anúncio pre roll. O título 

do filme é “Share a Coke: Icebreaker”, com versões de 30 s e 1 min, e teve veiculação no 

Brasil. Como pre roll, os primeiros cinco segundos são obrigatórios ao usuário, e após isso o 

anúncio ganha a opção de Skip Ad/pular anúncio. É importante então a concentração da 

atenção no que acontece nesses segundos iniciais, pois eles que despertaram, através da sua 

construção, o interesse pela permanência do usuário e total visualização do filme. Na versão 

de 1 min, que tem mais de 220 mil visualizações, os primeiros segundos são divididos em três 

planos. O primeiro plano é um geral que mostra a cena de uma praia com duas barracas de 

cada lado da imagem, um visual de um dia de verão, com a praia movimentada. O seguinte é 

um médio, vem atrás de uma barraca desfocando seu dono/vendedor, mas com evidência a 

sua observação, que é uma garota que está em segundo plano na outra barraca, polindo uma 

prancha. O terceiro plano antes do skip ad é frontal com o dono/vendedor da barraca, que pelo 

olhar e gesto sugere encantamento pela garota que observa, dentro do quadro o produto já 

aparece como coadjuvante da trama. 
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Figura 4 - Youtube: Coke (Coca Cola) 

 

  

Na versão de 30 segundos, no sétimo já é apresentado o clímax, uma disputa amorosa. 

Na versão de 1 minuto, com cinco segundos a trama já foi construída em seus aspectos 

básicos, personagens, introdução e um pequeno conflito. A velocidade envolve a narrativa, 

que não pode perder tempo ao tentar cativar, é nítido então que  estratégia adotada nesse 

anúncio foi o remanejo dos elementos tradicionais narrativos, antecipando o clímax para o 

início do filme, transportando elementos que antes estariam na introdução para a o 

desenvolvimento e desfecho. Essa recolocação narrativa é uma forma de adaptação a esse 

novo formato, tentando não eliminar a estória e nem perder a atenção do consumidor. 
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2 - ANÁLISE NARRATIVA: Como entender um novo formato? 

 

 Observar o pre roll pronto pode resultar em muitas constatações do estado atual, 

características formais que são realmente importantes de serem notadas. Porém, tais 

observações podem limitar um conhecimento aprofundado quando não observados também o 

contexto e progressão histórica, onde muitas informações essenciais se mostram úteis no 

entendimento e justificativas do seu funcionamento e existência. Sérgio Buarque de Holanda 

(1976), historiador brasileiro, diz em relação a importância da reflexão histórica que “ a 

história não é prisão ao passado. Ela é mudança, é movimento, é transformação”, sendo esta 

exatamente a importância levantada, onde só se consegue entender as transformações do 

presente com boas bases do que aconteceu-se no passado. 

 Então, como entender um novo formato? Acredita-se que através de análises de 

diferentes momentos da história consegue-se levantar dados objetivos que expressam não só 

valores do recorte histórico, mas também técnicas e elementos persuasivos, na esfera técnica e 

narrativa, que influencia outras gerações na produção audiovisual. Nesse sentido, nada melhor 

do que uma análise fílmica sobre um mesmo anunciante durante eras diferentes, a fim de 

captar esses diferentes usos da construção de anúncios audiovisuais. Porém, vale ressaltar 

desde já que não existe uma metodologia universal para se analisar filmes, sendo que o 

formato genérico que a maioria dos analistas utiliza, segue a decomposição do filme e 

interpretação dos elementos alcançados. 

 Mesmo sem uma universalidade como via de regra na metodologia de análise fílmica, 

sendo que esta decisão parte de uma preferência do analista, escolhas gerais são necessária 

para conseguir a objetividade de resultados propostos. Aqui partiu-se primeiro da delimitação 

do produtor/anunciante, isto porque serão analisados vários filmes publicitários que servem a 

um mesmo cliente, onde espera-se que tenha uma identidade entre os diferentes anúncios, 

visto que mesmo em diferentes épocas estes servem a um mesmo produto. A segunda escolha 

feita é a metodologia, elegendo a análise fílmica como base, sendo feita uma adição de 

critérios, considerando algumas características importantes para esta pesquisa que o método 

não contempla.  

 Antes de adentrar na análise propriamente dita, a qual nos dará indicações dos 

elementos recorrentes em cada anúncio, faz-se necessária a explicação da escolha tanto da 

metodologia proposta, quanto da marca/empresa e filmes escolhidos.  
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 2.1 COCA-COLA: Anunciante atemporal 

 Uma das definições possíveis para a palavra atemporal é algo que está “fora do 

domínio do tempo”, em outras palavras é aquilo que não se afetada pelo tempo, ou ainda algo 

que faz parte de qualquer época do tempo. São poucos os casos de produtos e marcas que 

podem ser considerados atemporais em relação a sua veiculação na televisão, tendo 

embarcado nessa mídia desde seu início e sobrevivendo até a contemporaneidade. Menos 

ainda são aqueles em que se podem ver, em toda essa temporalidade, inserções constantes. As 

dificuldades para se encontrar uma marca que tenha essas pegadas eliminou várias 

possibilidades de grandes nomes que estão hoje no mercado, pois estes não passaram por 

todos os momentos da produção publicitária audiovisual, ou seja, não se mostram atemporais. 

Visto esse critério a Coca-Cola demonstrou-se ideal para efetivação de uma análise durante 

todas as eras da televisão. 

 

A história da Coca-Cola é uma história de momentos especiais. Momentos que 

surgiram com o Dr Pemberton, em Atlanta, e se multiplicaram bilhões de vezes no 

mundo. Momentos que a propaganda única do senhor Candler e a visão do senhor 

Woodruff tornaram familiares e universais para deixar a Coca-Cola “a um braço do 

alcance do desejo”. Momentos que hoje tornam a Coca-Cola o produto de consumo 

mais onipresente no mundo. Todo dia, pessoas vivem um momento delicioso, 

refrescante, que só a Coca-Cola pode lhes dar. Passando por mais de um século de 

mudanças, a Coca-Cola continua sendo um símbolo atemporal de refrigerante de 

qualidade. (COCA-COLA, 2018) 

 

 

Durante os mais de 60 anos da televisão no Brasil, em todas as fases que este meio 

viveu, a Coca Cola se fez presente com anúncios, acompanhando sua história, renovando seus 

formatos e experimentando em novas técnicas, interferindo assim na dinâmica desse mass 

media. Com slogans que impactaram gerações, como o “Coca-Cola é isso aí”, em 1982, e “O 

lado Coca-Cola da vida”, em 2006, a marca mostrou saber usar da potencialidade da 

publicidade na influência do consumo e na cultura popular. Porém, o interesse global da 

marca não veio junto somente com a televisão, desde 1920 ela já desenvolvia anúncios para 

os meios com maior alcance, como jornal e rádio. 

A chegada da Coca- Cola no Brasil foi na cidade de Recife, onde aconteceu a 

fabricação do primeiro refrigerante, no ano de 1941, estando presente até hoje no país com 

mais de 40 fábricas. Na década de 20, anúncios impressos já desenvolviam a linguagem que a 

marca carregaria nas décadas seguintes, com a radiodifusão e a televisão. Muitos anúncios 

televisivos se perderam pela antiguidade das primeiras inserções, diminuindo o número de 
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material disponível e, consequentemente, gerando uma limitação de acesso a eles, mesmo 

com grandes plataformas de vídeo com o Youtube atualmente, porém ainda é possível 

encontrar (em um trabalho de garimpo digital) anúncios antigos que datam da década de 50 

por diante, validando o uso deste anunciante na análise por eras. A publicidade da Coca- Cola 

foi tão forte, antes mesmo da televisão, que a imagem que conhecemos no ocidente como o 

“papai noel” (um velhinho com barba branca, sempre feliz, com um terno vermelho e branco) 

surgiu das ilustrações da marca em suas campanhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso da Coca se dá pelo seu grande conhecimento por parte do público, sejam 

crianças, adultos, homens ou mulheres, onde a marca não se apresenta somente em dois países 

do mundo - Cuba e Coréia do Norte. “Segundo ranking da Folha de São Paulo em 2018, o 

‘Top of Mind 18”, a Coca-Cola se firmou como líder histórica na categoria “Top do Top”, 

sendo uma das marcas mais citadas quando se pergunta às pessoas “qual a primeira marca que 

lhe vem à cabeça?”, sem especificação de categorias. Segundo dados de 2014, são vendidas 

mais de 1,7 bilhão de latas, copos ou garrafas da Coca-Cola Company por dia. A empresa 

esteve presente em ranking ( elaborado a partir dos dados divulgados pelas próprias empresas 

e por outros obtidos pela AdAge) de 2017 como sendo a 15º que mais gasta com publicidade 

no mundo. 

Figura 5 - Anúncio Coca-Cola: Isso Faz Um Bem. 
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A narrativa presente na linguagem adotada pela marca durante os anos é outro ponto 

que a torna pertinente para observação aqui proposta. A Coca-Cola sempre buscou levar as 

pessoas para um mundo dos sonhos e de imaginação, onde todo consumidor poderia ter um 

momento de alívio e refrescância, seja em um momento de guerras ou de verão nas praias, o 

lúdico invadia as narrativas, afastando o espectador da realidade. Em seus slogans é 

perceptível o teor lúdico que envolve as campanhas, o consumidor não é convidado para 

beber um refrigerante, ao invés disso é dito a ele “abra a felicidade” (2009), “emoção pra 

valer”(1988), “abra um sorriso”(1979), “tudo vai melhor”(1963), uma linha de ideia que vai 

para o apelo emotivo, muito mais do que para a simples funcionalidade que o produto poderia 

ter. 

Contar histórias, gerar conteúdos, buscar interação, são estratégias usadas pela Coca-

Cola, com as quais ela tem se mantido na preferência do consumidor, mas não só isso, a 

marca envolve uma lógica comunicacional muito bem pensada, com conceitos amarrados 

dentro de uma linguagem única. Visto tantas características que deram certo é importante 

ressaltar o uso recorrente da musicalidade no universo da marca, onde jingles e músicas foram 

tão bem desenvolvidos que chegaram a ser hits de destaque no rádio. Exemplo disso são as 

próprias propagandas, que sempre tem marcas musicais, e também singles como o “Abra a 

felicidade”, que reuniu cantores do cenário jovem, tornando-se um videoclipe/filme 

publicitário mais conhecido em 2009. São muitos os casos que podem ser citados para 

demonstrar a Coca-Cola como uma grande produtora de conteúdo não só audiovisual, mas 

também cultural. Essa característica final soma para que os filmes produzidos pela marca 

venham a ser utilizada como objeto de análise. Portanto, em resumo, vale-se da 

disponibilidade dos filmes em plataformas digitais de fácil acesso (Youtube), a presença da 

marca com anúncios audiovisuais desde o início da televisão mantendo-se constante até 

atualidade, o conhecimento e aproximação da marca por parte dos consumidores, o teor 

narrativo presente na linguagem adotada na maioria de suas produções audiovisuais e o 

reconhecimento da marca como produtora cultura. 

 Obedecendo as eras da televisão mencionadas por John Ellis (2009), e também a ideia 

de um filme que seja um protótipo representativo, foram eleitos três anúncios correspondentes 

com cada momento dentro da tevê brasileira. O primeiro anúncio faz-se presente na “era de 

escassez”, período de limitação técnica e de poucos canais, sendo o filme “Coca Cola faz um 

bem” (título adaptado a partir do slogan usado no filme) da década de 50 (provavelmente de 

1959 pelo slogan usado, mas os dados disponíveis sobre o filme só revelam com maior 
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certificação a década do mesmo, tendo o título também sido perdido). A escolha partiu 

preferencialmente da disponibilidade de acesso aos filmes da época, sendo este um dos mais 

antigos, representado bem o início desta era. Mesmo sem datação específica, as características 

presentes no filme validam a época a ele atribuída, tanto pelos personagens presentes no 

mesmo, quanto a música utilizada, e principalmente a grande influência do rádio (muita 

musicalidade, vozes em coro, geralmente femininas), característica marcante do período. 

 Seguindo para a segunda era da televisão, a “televisão de abundância”, também foi 

eleito um anúncio que estivesse disponível em acesso, obedecesse a periodização (podendo 

estar entre o anos 80 a 90 da televisão brasileira), e consequente características do momento: 

maior número de canais e poder de escolha do espectador. O filme escolhido foi o “Festa de 

fim de ano”( filme de 1993, onde foi lançado o slogan “Sempre Coca-Cola. O título também é 

uma adaptação, pois o original se perdeu). A disponibilidade de anúncios dessa época é bem 

maior do que da passada, só no canal do Youtube “Propagandas Históricas” tem-se mais de 

200 propagandas dos anos 80 de variadas marcas, e 329 dos anos 90, números que expõe o 

momento de produção abundante que a indústria audiovisual vivia. No mesmo canal, o 

número de propagandas reunidas dos anos 50 a 70 totaliza 150 de todos os anunciantes, sendo 

que as décadas mais antigas sempre apresentam um acervo fílmico menor em relação a 

posterior. Em meio a essa maior disposição, a escolha foi mais fácil, optando por um anúncio 

que trouxesse uma organização narrativa clássica. 

O terceiro filme escolhido, correspondendo a era da pós-televisão, é o “Toda crise a 

gente supera. Juntos.”(2017), que fez parte de uma campanha de final de ano, que assinava o 

texto “A crise mais longe. A gente mais perto”. A escolha deste último anúncio deu-se a partir 

da obediência ao formato proposta para análise, o pre-roll. Para obedecer ao formato e o 

momento descrito na teoria, o anúncio está presente nas redes sociais, que possibilitam a 

interferência do usuário (interatividade proposta pelo momento) sobre o produto audiovisual 

visualizado, podendo pular o anúncio ou não (configurações presentes no formato), segundo a 

preferência dele. Existe uma dificuldade de localizar este tipo de formato, pois os títulos dos 

filmes não fazem menção a sua funcionalidade de inserção, ou seja, quando se encontra um 

vídeo, normalmente no próprio canal do anunciante, ele não aparece com o mecanismo de 

skip ad, nem com especificação que foi feito para veiculação pre-roll, são comentários de 

usuários, experiências na navegação e algumas matérias online (Revista Exame, AdNews, 

B9,etc) que complementam as informações. 
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Com três filmes escolhidos de uma grande marca, a tarefa da análise tem sua base 

determinada, a lógica segue para uma metodologia que consiga abarcar os pontos a serem 

observados.  

 2.2 – DECOMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO: Estrutura fílmica 

 

No capítulo “As ferramentas da análise fílmica” do livro “Lendo as imagens do 

cinema”(2012) de Laurent Jullier e Michel Marie, nomeia-se as figuras necessárias para que 

essa leitura seja possível. Segundo as autoras é o que motiva a compra de um ingresso no 

cinema é o prazer de desvendar as imagens, juntamente com as reflexões que podem ser 

sugeridas através delas. A leitura das imagens então é a extensão desse prazer, olhado o que 

cada segundo pode revelar. As figuras mencionadas são as sobreviventes as tendências e 

progressos técnicos, demonstrando-se as mais importantes. Portanto a metodologia que será 

apresentada aqui e utilizada posteriormente é a análise fílmica. A certeza nessa tarefa é que, 

principalmente em filmes narrativos, “uma fração da linguagem cinematográfica permanece 

constante para além das épocas e culturas” (p.16), validando o esforço de perceber elementos 

que talvez sejam comuns em produtos de momentos históricos diferentes. 

 

Só se pode contar uma história com imagens e sons com a ajuda de 

figuras compreensíveis, em que se supõe que o manual explicativo 

seja conhecido do espectador ou dado pelo próprio filme.  (JULLIER, 

2012 , p.16) 

 

 

A primeira constatação da metodologia, o ponto de partida está na escolha do filme, 

que no caso já foi feita e justificada. Propõe-se então, uma grande condensação da obra 

metodológica “Lendo as imagens do cinema”(2012), destacando seus principais pontos e 

ferramentas. Nas observações sobre este assunto as autoras ressaltam que todo filme pode ser 

um objeto de leitura, seja ele amado pela crítica e odiado pelo grande público, ou o contrário. 

A origem ou gênero da produção não limita sua possibilidade de ser decomposto e 

interpretado nas mais específicas particularidades, excluindo qualquer forma de preconceito 

na hora da escolha. As ferramentas servem para caracterizar o estilo do filme, evidenciando a 

mecânica da narração fílmica e detalhes da cenografia. Outro apontamento é que a análise é 

feita em cima de uma sequência escolhida, não de todo o filme, misturado dois momentos, os 

“trechos brilhantes” e os “momentos vazios”. O primeiro momento são aqueles que têm um 

acontecimento muito lembrado pelo espectador e pela crítica, uma cena marcante. O segundo 
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são momentos em que não parece influenciar muito a narrativa, em que nada de brilhante 

acontece. Segundo as autoras, nesse segundo momento o filme “deixa ver mais comodamente 

suas entranhas” (p.17). 

A caracterização do estilo do filme então vem pelas ferramentas de análise, sendo 

estilo compreendido de maneira ampla: escolha de atores, técnicas, disposição dos pontos de 

vista, cores e luz, etc. As figuras fílmicas são classificadas nessa metodologia segundo sua 

ordem de grandeza, intervenção no nível do plano, no nível de sequência ou no nível do filme 

completo. Observando a colocação dos planos, construção de sequências, concepção da 

cenografia e toda articulação que estas envolvem, é possível falar do filme, apreciando a 

forma com que a história foi contada.  

2.2.1. NÍVEL DO PLANO 

 

Primeiro abordaremos, seguindo o raciocínio das autoras, o nível do plano e suas 

características. Este nível envolve decisões de câmera referentes ao objeto/conteúdo que se 

quer captar, independente da sua extensão de tempo. Onde posicionar a câmera para conseguir 

envolver o cenário ideal; qual movimento evidencia a ação captada, ou não é necessária uma 

movimentação da câmera; é preferível sombras e uma paleta de cor fria, ou luz e cores 

quentes; quais elementos visuais podem contribuir com meu objetivo, e quais podem 

atrapalhar; como o ator deve se portar em uma ação específica da cena; qual o melhor 

penteado, melhor roupa e objetos a serem usados; por fim, tudo que envolve a mise en scène e 

principalmente as técnicas cinematográficas. Os planos podem ser de poucos segundos ou de 

horas, variando no objetivo da direção ou simplesmente limitação técnica, gerando resultados 

específicos segundo a intenção do autor. 

No nível do plano o primeiro elemento apontado é o “ponto de vista”. Ele é 

apresentado primeiramente pela localização da câmera, sendo o ponto de observação da cena, 

de onde parte o olhar. Visto que qualquer que seja a localização, ela carrega um recorte 

específico, mostrando que esse ponto de vista não é neutro. Este é considerado umas das mais 

importantes referências no nível do plano, sendo que a expressão gera dois sentidos: o sentido 

óptico e o sentido ideológico. O ponto de vista condiciona a própria leitura do espectador da 

cena, ou seja, ela induz o sentido que será gerado por quem observa. Temos o ponto de vista 

sendo diferenciado em alguns diferentes pontos. Primeiro no comprimento do eixo da 

objetiva, que é centrado no corpo humano, distinguindo-se em três posições: plano médio 

(apresenta o sujeito em sua unidade com o mínimo de “ar” em cima e embaixo); close-up 



  

45 
 

(rompe a unidade isolando uma das partes ou um detalhe importante); plano geral (insere o 

sujeito em um ambiente, dando uma ideia de relação entre ambos). Segundo na lateralidade, 

centralizando (pode dar a ideia de um personagem equilibrado, central ou egocêntrico) ou 

descentralizando (podendo-se utilizar a regra de três, equilibrando as massas/clássico ou 

desequilibrando as massas/maneirismo). 

A terceira variação do ponto de vista, dentro do nível do plano, se dá na verticalidade ( 

podendo ser com a câmera alta, onde o eixo desce na direção do sujeito, ou baixa, quando o 

eixo sobe na direção do sujeito). A quarta opção é a frontalidade do enquadramento, que vem 

de uma herança da fotografia, seguindo o modelo do teatro à italiana. A quinta possibilidade é 

o paralelismo, que consiste em nivelar a câmera, para equilibrar o plano, um parâmetro 

geométrico que prevê alinhamento com o horizonte do enquadramento. 

 O segundo ponto apontado na metodologia que as autoras descrevem  no nível do 

plano é a “distância focal e profundidade do campo”. Aqui se decide a quantidade de objetos 

que compõe a cena, que estarão dentro do quadro, no sentido lateral pela distância focal, e no 

sentido do eixo da objetiva pela profundidade de campo, parâmetros que auxiliam na 

construção do ponto de vista. A distância focal “indica a amplitude de um campo visual de um 

lado a outro”. Já a profundidade de campo refere-se a nitidez no sentido do eixo da objetiva, 

favorecendo ambições estéticas e narrativas. 

O terceiro ponto dentro do nível do plano a ser observado são os “movimentos de 

câmera”, sendo este o último parâmetro que intervêm na construção do ponto de vista. Dois 

principais movimentos são apontados: o travelling (o movimento dá impressão que câmera 

“viaja”, isto é, desloca-se em qualquer direção de modo retilíneo) e o panorâmico( que, 

segundo as autoras, corresponde ao movimento de virar a cabeça). O quarta ponto, seguindo 

no nível do plano são as “luzes e cores”, característica que varia de produções feitas para a 

televisão e para o cinema, tendo este muito mais contraste e nuances de cor. A direção de luz 

pode apoiar a história, podendo favorecer aspectos psicológicos das personagens, também as 

cores que influenciam na percepção dramática da cena e ambientações. 

O último ponto, mas não menos importante, são “as combinações audiovisuais”, 

mencionadas pelas autoras como a parte mal- amada  das “leituras de filme”, isso porque os 

sons fazem efeitos acima das imagens, ou seja, tentam trazer correspondência sonora de da 

cultura e repertórios que o filme envolve. Dentro disso os ruídos são implementados na obra, 

como elementos que constroem grande parte do naturalismo, principalmente no cinema 

clássico. Essa possibilidade ajuda tanto a situar o expectador, quanto dar dramaticidade às 
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cenas, podendo apoiar significados da ordem simbólica. Na família sonora, o filme também 

contará com a música, podendo ela encantar o espectador ou até mesmo causar medo; pode 

evocar o terror e a estranheza; demonstrar solidão ou alegria em seus acordes, maximizando 

assim fisicamente a experiência imersiva que um filme pode trazer, não só pelo visual, mas 

também pelo aúdio. Por último, nas combinações audiovisuais, as palavras, onde a voz 

humana pode ter efeitos diretos, pela mudança de tom, altura e maneira de falar, intervindo na 

narrativa na complementação das informações. 

2.2.2. NÍVEL DA SEQUÊNCIA 

 

Este nível é definido pelas autoras como “um conjunto de planos que apresenta uma 

unidade espacial, temporal, espaço temporal, narrativo ou apenas técnico”(p.42). Por causa 

dos planos sequência, o número de planos não é um bom critério, mesmo que estes sejam 

escassos atualmente. Interessante notar essa ausência liga-se na tendência de justapor 

diferentes planos, sendo essa a nova arma narrativa para produzir sentidos. Essa técnica dá 

uma alternância para a visão o espectador, como em uma cena de perseguido e perseguidor, 

por exemplo. Enfim, a sequência auxilia na captação todos os possíveis discursos ocultos e 

efeitos de sentido figurado.  Os pontos de montagem são definidos como “uma interrupção do 

fluxo visual” , sendo um definição dentro da metodologia que talvez não equivalha a todos 

os casos, mas sim a maioria deles. A interrupção mais usual é o corte, raramente afetando a 

imagem e o som juntos, como na surpresa da narrativa clássica. As variações mais comuns de 

cortes, no fluxo de imagens, são: os pontos de montagem progressivos (fusão encadeada deve 

ganhar prioridade); as sobreimpressões e as substituições.  

O poder da montagem, tópico levantado no nível da sequência, relaciona-se com 

narrativa ( na construção lógica  e automática que o espectador faz quando junta o plano A 

com um B, possibilitando a interpretação e consequentes sentidos) e também com a fluidez da 

torrente audiovisual. A continuidade é importante na ligação dos planos, para não parecer que 

houve um problema, algo que estranhe a naturalização. A fluidez passa pelo raccord (ligações 

através de efeitos sonoros, visuais, ou de linguagem, que dão continuidade à 

história/narrativa, de forma coesa) de movimento (associação de rapidez de deslocamento 

entre A e B), variando também com o raccord de direção (normalmente uma entrada por lados 

opostos, topográfico). O raccord de olhar surge da percepção dos diretores de cinema sobre a 

posição que o espectador prefere assumir no filme, no caso a de participante da história, e não 

somente observador. Outra arma narrativa mencionada, na esfera da montagem, é a leitura da 
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ligação casual entre o plano A e B, ou seja, o que acontece em B é uma consequência do que 

foi mostrado em A, tendo a denominação de reaction shot. A falha desses elementos revelam 

os famosos erros de continuidades e outros equívocos no âmbito narrativo. 

A cenografia no cinema diz respeito a colocação do atores e a da câmera, sendo 

divididas em cinco: a vitrine(organizado em profundidade, no sentido do eixo da objetiva, 

onde se supõe o espectador livre para se mexer perpendicularmente à margem da cena), a 

galeria( deslocamento lateral, com presença marcante do travelling lateral, mostrando a 

parede furada de um ambiente a outro), o tribunal( câmera assume várias posições do 

acusado, do júri e do juiz, cenografia marcante na época de ouro de Hollywood, com destaque 

ao campo e contracampo), o circo( tem por objetivo mostrar todas as facetas de uma situação, 

fazendo um giro completo em torno do sujeito) e o parque( a câmera parece fazer trajetos 

livres e errantes, tendo o sentido de parque de diversões). 

 Ainda no nível da sequência, as narrativas podem ter momentos de produção de efeito, 

é o efeito de suspense e coups de théâtre, momentos que se baseia na distribuição do saber e 

em seu bloqueio afetivo. Esse efeito tem seu resultado efetivo com a disponibilidade de 

entrega do espectador, podendo participar mais ou menos do que o cinema está oferecendo a 

ele. Exemplo é o suspense, que demanda muito investimento por parte do espectador para 

funcionar, que ele imagine uma provável solução ou problema, frente a narrativa que se 

constrói, sendo que ele só ficará surpreendido frente a um acontecimento que frustre suas 

expectativas.  Outra ferramenta a ser observada é o efeito clipe ( quando a faixa som dita o 

ritmo sobre a faixa imagem, sendo esta algo a mais, mas sem equivalência de ruídos que suas 

ações poderiam sugerir) e circo (quando a faixa-som está subordinada a faixa-image). 

 As metáforas audiovisuais, último tópico levantado pelas autoras dentro do nível da 

sequência, tem haver com o sentido oculto que a obra pode ter. Elas servem para fazer 

analogias, mas em alguns casos não são deixadas a encargo da descoberta somente pelo 

espectador, sendo colocada de forma mais clara dentro da narrativa em algum momento, seja 

por uma fala ou outro elemento direto. Essa ferramenta ajuda muito a simbolizar algo que 

talvez pudesse causar grande choque, como uma morte, funcionando muito bem dentro de um 

contexto bem colocado. 

2.2.3 NÍVEL DO FILME 

 

A história é um ponto comum de grandes sucessos do cinema. Uma narrativa com 

figuras bem colocadas, permitem a transmissão dessas histórias por várias pessoas. A 
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estrutura da história normalmente apresenta um personagem em situação de desequilíbrio, ou 

que estão em paz até que um elemento perturbador abala sua vida. O desequilíbrio gera 

alguma tarefa/ação, um propósito(casar-se, partir, redimir-se, etc.) para que o personagem 

consiga novamente a sua paz, este é o protagonista. Personagens secundários podem surgir 

para ajudar ou atrapalhar essa jornada, ou até mesmo um ambiente (natureza, a cidade. etc.), 

que pode gerar obstáculos. Nos filmes clássicos a história tem como força principal a 

causalidade: os atos têm sua fonte em algum lugar, na busca de um objetivo ou na reação ao 

ambiente (tais características são colocadas por David Bordwell, na “Narrativa Clássica 

Hollywoodiana”). 

A distribuição do saber é o segundo tópico dentro do nível do filme, que faz relação 

com as lógicas que devem ser respondidas no filme sobre a trama, por exemplo, resposta 

inicial sobre questões referentes ao desequilíbrio inicial. Logicamente não são dadas todas as 

respostas, de forma a se construir um quebra-cabeça, que vai se montando com o avanço do 

filme. A apresentação das peças de forma ordenada, em certo ritmo é a distribuição do saber, 

de forma que a efetivação deste pode acontecer de várias maneiras: no dizer, na escrita, 

mostrando, sugerindo, entre outras possibilidades. Observa-se que a informação narrativa 

pode ser anunciada de forma nítida ao espectador, colocando-o em confronto com a evidência 

ou simplesmente deixando tais informações subtraídas, sendo essa uma opção do diretor. 

O penúltimo título que as autoras evocam são os gêneros, estilos e dispositivos. 

Comentando sobre o gênero as autoras dizem: 

 

Os gêneros fornecem um esboço de criação a todos aqueles que participam da 

elaboração de um filme, e um horizonte de expectativa ampliado por uma grade de 

leitura para todos os que o veem quando ele é terminado, se é que o gênero 

escolhido pelos primeiros lhes é familiar. (JULLIER, 2009, p.65) 

 

 

 Funcionando muito mais como um radar, os gêneros podem ser subvertidos e revistos 

a fim de uma nova criação. Eles podem dar nortes, seguindo protótipos de filmes que são 

reconhecidamente pertencentes a um gênero, mas não existe nenhuma regra para afirmar que 

um filme pertença a essa determinada referência. A força que esses rótulo ganham é frente as 

pessoas, mostrando-se útil nessa esfera, fazendo normalmente mais referência ao conteúdo do 

que ao estilo (maneira como são mostrados): fantasia, ficção científica, comédia-romântica, 

terror, suspense, etc. O estilo é importante, pois reflete o modo, dispositivos técnicos ou 

artísticos que utilizam também o visual e o sonoro, de modo que filmes encaixados no gênero 

ação, podem ter composições estilísticas totalmente diferentes. 
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 Falando de estilo, as autoras citam a definição do pesquisador André Gaudreault, de 

que o cinema é “uma arte intermedial - e traz consigo o traço visível de dispositivos 

cenográficos que importou” (p.66). Em outras palavras, o cinema tem suas influências antigas 

do teatro, do circo, entre outros, que geram técnicas que podem ser interessantes na 

construção de “novidades”. O exemplo trazido é a prática do vídeo amador, a imagem 

“suja”(com grãos, um pouco desfocada, que mexe muito), ela transmite uma verdade de 

gestos e dos sentimentos mostrados com maior veracidade. Essa concepção “nova” faz com 

que a ideia da sofisticação técnica, de imagens muito trabalhadas ligue-se com “imagens que 

mentem”, do clipe e da publicidade. Nesse sentido, a tradição cinematográfica que remonta 

aos irmãos Lumière é muitas vezes secundarizada frente às inovações em máquinas e 

procedimentos para explorar a imagem, com efeitos especiais surreais.  

 Os jogos informáticos, com o sucesso dos jogos “em primeira pessoa”, estimulam a 

presença dos travellings para frente. A televisão estimula a montagem hollywoodiana, e os 

spots publicitários legitimam a utilização de imagens- clichês, que tem rápida identificação, 

contribuindo para a velocidade da narração. 

O último título/ferramenta dentro do plano do filme, e também a ser abordado nesta 

compactação da metodologia, é o chamado jogo com o espectador. O “espectador ideal” é 

idealizado em todos os filmes, pois espera-se dele a cooperação total das possibilidades, e não 

espectadores que esperam comportadamente e sem envolvimento. Por isso, são apresentados 

quatro jogos de posicionamento: a participação (chamada também de identificação, através da 

“teoria do espírito” o espectador se une ao grupo, modelando as sensações e pensamentos do 

outro sem ter de agir de verdade, uma simulação); a transgressão ( deixar de fazer o que 

parece ser bom, desfrutando livremente; pode se aplicar a estética, quebrando estilos, ou 

fazendo composições que se opõem às figuras tradicionais); a cumplicidade( une espectador 

com equipe de produção do filme, com algo da cultura comum); a vertigem (utilização de 

figuras audiovisuais às quais reagem automaticamente partes do aparelho perceptivo 

humano).  
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Figura 6 - Exemplo do uso de cumplicidade na série The Simpsons. 

 

 

 Por fim, a metodologia análise fílmica apresentada no livro “Lendo as imagens 

do cinema” (2012), será utilizada em suas principais ferramentas no nível do plano, da 

sequência e do filme para a decomposição e interpretação dos filmes publicitários. Associada 

a ela também se valerá os “atos da narrativa”, apresentados por David Bordwell(1985) a fim 

de agregar mais valor a análise. 

 2.3 ANÁLISES FÍLMICAS 

 2.3.1 - Filme 1 : “Coca Cola faz um bem”, anos 50. 

Primeiro, as informações gerais. O título foi adaptado (utilizando o slogan que aparece 

ao final para dar nome a ele), pois os arquivos de vídeo encontrados não indicavam nem 

título, data ou descrições técnicas. A única datação é a década, anos 50, tendo grande chance 

de ser do ano de 1959, pois é nele que o slogan veiculado surgiu.  O filme é do Brasil, tendo o 

áudio todo em português e sem dublagem. O tempo de duração de um minuto e a temática 

está em volta da apresentação dos instrumentos musicais típicos daquele momento entre os 

brasileiros. A sinopse é: o apresentador convida o espectador a conhecer os instrumentos do 

Coco de roda, ritmo típico da região nordeste do Brasil. Após a menção dos cinco 

instrumentos que compõem o ritmo entra uma cantora, que juntos cantam o Coco nordestino. 

O filme divide-se em quatro principais momentos/sequência, baseado em diferentes 

ações: introdução do locutor, apresentação dos instrumentos, performance musical/canção e 

conclusão. As personagens do anúncio são o apresentador (vestido em um terno branco , 

cabelo bem penteado e bigode, um estilo comum dos anos 50), os 

instrumentistas/instrumentos (é dado mais atenção ao instrumento do que a banda em si; os 
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instrumentistas estão com a mesma roupa, uma calça alta, camiseta listrada e chapéu) e a 

cantora (usa um vestido longo, estilo mula manca com barras rodadas, que lembra Carmem 

Miranda, também usa muitos colares, pulseiras. O cabelo está preso em coque). O cenário é 

um estúdio, com fundo branco, onde as sombras sobem do chão para a parede. O único objeto 

 que ambienta a cena é um pequeno coqueiro, disposto ao fundo. 

 

 

 

O filme se inicia com um plano médio do apresentador, que está centralizado no 

enquadramento, com a duração de 8 segundos e câmera fixa. O olhar do personagem vai 

direto para câmera em quase todo tempo. O primeiro corte nos leva ao segundo momento do 

filme, as apresentações, onde um primeiríssimo plano enquadra o primeiro instrumento, o 

tantam. Enquanto os instrumentos são apresentados, é possível ouvir a narração off do 

apresentador, citando o nome de cada um. Os instrumentos só são tocados depois que o 

narrador os mencionam, sendo que com a entrada de cada um a base musical vai se formando. 

Com um movimento panorâmico lateral acelerado, da direita para a esquerda, a câmera, numa 

ideia de plano contínuo, flui com o mesmo primeiríssimo plano, chegando rapidamente no 

segundo instrumento, repetindo essa movimentação (panorâmica direita-esquerda, depois 

esquerda-direita) até o fim das apresentações dos instrumentos: o segundo é o reco reco, o 

terceiro é o gonguê, o quarto é o triângulo e o quinto a viola. A duração de cada primeiríssimo 

plano aqui é de três segundos em média.  

A citação de uma “ideia de plano contínuo” nesse segundo momento do filme, e não 

um plano contínuo literal se dá pela percepção de uma técnica de montagem que pode ser 

vista quando se olha as transições das movimentações frame a frame. A sombra de um dos 

Figura 7 – Experimentação de planos no filme da Coca-Cola, anos 50. 
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tocadores da banda, na última transição aparece cortada ao meio, revelando que foram 

imagens “coladas”, a fim de gerar o efeito de plano contínuo. A certeza é obtida quando entra-

se no próximo momento do filme, a performance musical. Neste momento, se olharmos a 

lógica do vai e vem das panorâmicas anteriores, a organização dos instrumentos na cena seria 

outra, e não na ordem que aparece, onde o último instrumento citado apareceria, porém, no 

resultado, ele é o último a entrar na cena. Mesmo assim, para o grande público esse detalhe de 

montagem com certeza passou despercebido, pois os cortes invisíveis ajudam nessa 

naturalização. 

 

 

  

O terceiro momento observado é a performance musical. A câmera faz outro movimento 

panorâmico rápido para a direita, onde encontra a cantora, esta se movimenta em alguns 

passos para a direita aproximando-se da banda, movimento que a câmera acompanha também 

em panorâmico, abrindo o enquadramento do plano de médio para geral. A banda se organiza 

de forma simétrica atrás da cantora, centralizando ela e assim destacando a personagem 

feminina dentro do plano. Toda essa movimentação e organização dura 20 segundos, que se 

passa com a cantoria do jingle “Coca-Cola faz um bem”. Após isso vemos outro corte que vai 

para um ponto de vista de cima para baixo, em um plongée, contemplando o rosto de todos os 

personagens presentes no terceiro momento (cantora e banda), eles só tocam os instrumentos 

nesse plano, pois a narração off  do apresentador volta, dizendo “quando estiver cansado ou 

com sede, reanime-se com Coca-Cola. Isso faz um bem...”, tendo uma duração de 6 segundos. 

Outro corte, e estamos no momento final, em um zoom frontal com a cantora, que vai de um 

plano americano para um plano médio, com uma duração de 2 segundos. O último corte 

acontece e aparece a logo, onde a banda canta o último verso “Coca-Cola pra nós também”. 

 

Figura 8 – Uso da montagem para efeito plano sequência ainda apresenta falhas. 
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O filme se engaja na temática da valorização de atributos tipicamente brasileiros, em 

um momento em que a Coca Cola Company está em processo de dominação do mercado 

internacional de bebidas. A estratégia parece simples, aproximar o produto as raízes da cultura 

popular do país, numa tentativa de naturalizar a marca por aqui. No nível do filme, a história 

se constrói de maneira simplificada, e é nítida a influência do rádio pela musicalidade e a 

locução. Não são apresentados atos completos, e talvez nem façam sentido nesse tipo de 

anúncio, uma vez que não existe um conflito desenvolvido na narrativa. Nesse sentido não há 

atuação, o que vemos mais parece uma apresentação de um grupo em um programa de 

auditório. 

É nítido que o tempo nesse momento é tratado de maneira diferente, onde alguns 

planos são exageradamente grandes, contribuindo para que o anúncio como um todo seja 

longo. Se considerarmos os momentos aqui divididos em atos, só por exemplificação, 

percebe-se uma desproporção no uso do tempo em cada um. A limitação técnica se demonstra 

quando olhamos para o cenário, que em determinado momento(quando a câmera filma de 

cima para baixo) parece espremer as personagens, em um espaço pequeno e quase vazio.  

A linguagem é voltada para o imperativo, onde o apresentador/narrador fala na terceira 

pessoa do plural com o espectador “vamos”, “reanime-se”, e apresenta tanto o uso dos 

instrumentos, quanto o do produto. A música pode ser vista como parte da linguagem, não só 

um assunto abordado dentro deste contexto, uma vez que ela participa da narrativa 

ativamente, transmitindo uma mensagem, descontraindo o anúncio (para fugir da visão de 

uma publicidade apenas informativa), impondo ritmo e dando ludicidade ao filme como um 

todo.O silêncio do início em contraste com a composição musical completa do final, fazem 

analogia de um momento sem e outro com Coca-Cola, mostrando-se assim a música como um 

elemento persuasivo, que constrói sentidos.  

Figura 9 – Tentativas de Planos inusitados e movimentações inovadoras nos anos 50 
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Olhando os pontos levantados, conclui-se que o filme não apresenta formas de 

interação com o espectador, provavelmente envolto de uma visão passiva deste. A 

argumentação é pouca em relação ao tempo gasto na propaganda inteira. Os textos repetidos 

no jingle podem ser considerados a maior parte da força argumentativa no filme, unido com a 

última fala do narrador. Em outras palavras, existe pouca contestação da atenção pelo 

convencimento racional, atributos palpáveis e físicos que o produto envolva. É visível na 

imagem a limitação técnica, no sentido de maquinário pela granulação, e má qualidade da 

imagem, e pouco contraste. Porém, a exploração de planos é bem interessante, quando se vê o 

uso de ângulos inusitados, revelando um lado experimental implementado no anúncio, sem 

atrapalhar muito o todo. 

Em termos narrativos, poucas coisas são pertinentes a serem apontadas, pois, como 

anteriormente mencionado, não temos conflito gerado dentro do filme. O elemento mais 

presente apontado por David Bordwell dentro da narrativa são os personagens, o espaço, 

tempo e a introdução/desenvolvimento, mas tais elementos não tem uma trama narrativa 

explorada. Interessante notar também que a música e os personagens democratizam o anúncio 

a todos os públicos possíveis, sejam crianças, jovens ou adultos, homens ou mulheres. 

A caracterização da era de escassez se faz presente no anúncio, principalmente na 

velocidade e imagens em preto e branco. A duração total do anúncio é de um minuto, sendo 

que na época esse era um tempo médio comum para as produções. O ritmo não é apressado, 

as coisas acontecem de forma lenta e pausada, aspectos que distanciam essa produção do 

formato pre roll e do momento que ele representa, onde a aceleração é constante, tanto da 

vida privada, quanto dos meios de comunicação. A prova dessa separação se dá na observação 

do início da narrativa no momento da escassez. Existe uma apresentação demasiadamente 

grande, onde o produto de fato só aparece no meio do anúncio.  

Se para o pre roll tem-se a utilização de todos os espaços da maneira mais rápida 

possível, no momento da tv de escassez o anúncio se demonstra sem essa preocupação, ligada 

muito mais no próprio aprendizado da linguagem audiovisual que iniciava. As imagens em 

preto e branco também fazem forte referência aos anos 50 e 60, que limitava de uma forma a 

cenografia, sem grandes opções de contraste na imagem, levantando barreiras para a 

expressão máxima das imagens. A narrativa lenta também é demonstrada na própria postura 

dos personagens, principalmente, no caso analisado, do narrador. A fala arrastada, os 

movimentos sem pressa expõe a oposição deste tipo de narrativa com a que se observa na 

contemporaneidade. 
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Não se podem ignorar as grandes iniciativas conquistadas para a narrativa nesse 

período, mas é perceptível que desde esse momento da produção audiovisual muitas coisas 

mudaram, principalmente em relação ao tempo e a velocidade, e afetaram a narrativa, para 

que ela se torne funcional dentro das mídias atuais. 

2.3.2 - Filme 2 : “Festa de fim de ano”, anos 90. 

 

Mesmo datando mais próximo do século XXI, este filme também tem um problema de 

perda de informações no seu título e datação. O título aqui sugerido faz referência com a 

assinatura no final do filme, “festa de fim de ano tem que ter Coca-Cola”. A única data 

associada ao arquivo de vídeo é sua época, anos 90, também se ganha uma indicação através 

do slogan, “sempre Coca-Cola”, que passou a ser usado no ano de 1993. O anúncio é 

indiscutivelmente um produto feito no Brasil, mas não foi identificada a agência responsável, 

somente aproximações. O tempo de duração do filme é de trinta segundos, com uma temática 

que envolve o natal, e suas comemorações, momento culturalmente de reunião da família e 

amigos. Em breve resumo, a história é sobre a reunião na noite/véspera de natal, com a 

chegada de várias pessoas na casa de um homem. Quanto mais pessoas chegam, mais ele se 

preocupa, no entanto a última visita traz consigo um sabor especial, e devolve a alegria do 

dono da casa. 

Para facilitar a análise decompõe-se o filme em quatro momentos, baseado nas 

chegadas a casa: chegada das crianças, chegada do namorado, chegado dos vizinhos e 

chegada da Coca-Cola. O personagem principal é o pai, anfitrião e dono da casa, as ações 

principais giram em torno dele. O figurino dele é: camisa xadrez, calça e sapato social, e um 

gorro de natal, já indicando a comemoração. O ator escolhido é baixo e gordinho, passando 

uma impressão visual de um pai bondoso e modesto. Os personagens secundários são quatro. 

Primeiro as crianças, cinco no total, as vestimentas são variadas (algumas estão vestidas de 

calça, outras de shorts, camisas 3x4 e camisetas), mas parecem ser crianças de classe média. 

O segundo personagem secundário é o namorado da filha, de cabelo comprido até os ombros, 

boné, pulseiras, anéis, roupas largas e escuras. Em terceiro tem os vizinhos, três casais, que de 

forma geral estão em um estilo esporte fino. Os últimos personagens aparecer, já no fim, são 

entregadores, vestidos de boné e roupão, e empurrando carrinhos com caixas de Coca-Cola. 

O cenário é a entrada de uma casa, dividindo entre a varanda e o hall. A cenografia 

chama atenção, ela é feita no modelo vitrine, onde se percebe uma divisão em dois ambientes, 

com  a parede vazada ao meio. Do lado externo/esquerdo da imagem se vê a parede lateral da 
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casa, feita de pequenos tijolos marrom escuro, onde tem uma janela branca em que as cortinas 

estão abertas, dando visão a uma árvore de natal montada dentro da casa. Além disso, como 

ambientação externa, na porta branca da casa têm uma guirlanda, na entrada tem uma planta 

em cada lado da porta, sendo mais alta e com enfeites de natal a planta que está próxima da 

parede da janela. Do lado interno da casa/direito da imagem, vê-se o interior da mesma em 

sua maioria na cor branca. Ao fundo uma escada com enfeitada, e outra janela na parede. No 

pé da escada uma mesinha, com presentes debaixo. Além disso, é possível observar o tapete 

no centro do hall, quadro e relógio na parede, e uma porta guarda chuvas, próximo da porta. 

De forma geral, parece ser a casa de uma família abastada financeiramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos dos cenários que também chamam atenção dentro da narrativa são a 

campainha (com moldura dourada e botão branco), a porta, e o olho mágico (que foi colocado 

mais alto, para que o pai, sempre que olhar, tenha que ficar na ponta dos pés), além de uma 

cena isolada que se passa em um armário aberto de pratos. 

O primeiro momento, chegada das crianças, se divide em quatro planos. O primeiro é 

um primeiríssimo plano, com câmera fixa, que mostra uma pequena mão tocando a 

campainha, depois há o primeiro corte invisível. O segundo é um plano médio, com 

movimentação panorâmica da direita pra esquerda, onde o pai se aproxima do olho mágico 

para identificar quem chegou, ele segura um copo de coca, e o segundo corte é feito. O 

terceiro é um plano geral, com a cenografia em vitrine, tendo os ambientes divididos pela 

parede central. As crianças empurram a porta quando o pai a abre um pouco, invadindo a 

casa, saindo o plano pelo lado direito do plano. O dono permanece na porta segurando o copo, 

e temos o último corte desse momento, voltando para o plano médio, onde ele anuncia a 

Figura 10 – Primeiríssimo plano e cenografia em vitrine  
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chegada dos amigos do filho, em um grito “seus amiguinhos chegaram”. A duração de tempo 

desse momento inicial, com quatro planos, é de 6 segundos. O corte desse momento para o 

segundo não é invisível, e sim um tipo de wipe (transição com movimentos e formas 

geométricas), evidenciando uma elipse temporal. 

O segundo momento, a chegada o namorado, segue quase os mesmo planos que o 

momento anterior, com adição de um plano e variação de outro. Primeiro um primeiríssimo 

plano na campainha com a câmera fixa, mostra a mão com muitos anéis e pulseiras, então 

vem o primeiro corte. O segundo plano deste momento é do pai, que está em frente a um 

armário segurando um litro de coca cola, em um aparente esforço de abrir a garrafa, quando 

ele é surpreendido pelo som da campainha. A câmera faz um zoom, de um plano médio para 

um primeiro plano, focando no rosto de desagrado e espanto do pai, tendo o segundo corte. O 

terceiro plano está na cenografia estilo vitrine, onde o pai se aproxima para ver quem chegou 

pelo olho mágico, do lado externo pode-se ver um jovem na porta, e então mais um corte. O 

quarto plano é um médio, que é aberto para um plano americano, acompanhando o 

movimento do pai para a direita, passando a dividir o plano com o genro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda no segundo momento, no quarto plano, o namorado entra na casa. O pai em 

outro grito diz “Marina aquele seu namorado”, o jovem pega a Coca-Cola da mão do sogro, 

dizendo “feliz natal sogrão”, havendo o último corte desse segundo momento. No último 

plano desta sequência, volta-se para o plano geral com a cenografia do estilo vitrine, onde o 

jovem dá um tapa na bunda do sogro, gerando uma comicidade, e sai pela direita do quadro. 

Outro corte no estilo wipe, leva para o terceiro momento. A duração total dessa sequência é de 

6 segundos. 

Figura 11 – Enquadramentos dão ênfase a comicidade das ações 
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O terceiro momento é menor, tendo apenas 3 planos. No primeiro o pai já está na 

porta, em um plano geral, com cenografia de vitrine, olhando pelo olho mágico, sem a 

aparição sonora da campainha. Do lado externo podem-se ver várias pessoas. Depois de um 

corte, volta-se para um plano médio, onde o pai segura uma garrafa de Coca- Cola e um copo, 

ele olha diretamente para a câmera e diz “os vizinhos, eles vieram”, com ar de lamentação. O 

último corte acontece, e o plano volta para o geral, em vitrine. Nele o dono da casa abre a 

porta, e os vizinhos comemoram, já entrando na casa, cumprimentando o pai e saindo do 

plano pelo lado direito da imagem. A duração total dessa sequência também é de 6 segundos. 

No quarto e último momento, a chegada do entregador, também temos apenas três 

planos. O primeiro é um primeiríssimo plano na campainha novamente, onde se vê uma mão 

com uma luva branca apertando o botão, acompanho com o som equivalente. Há então o 

primeiro corte, o próximo plano é um médio, que acompanha o movimento do pai da direita, 

onde começa o hall até a porta/esquerda. O pai está com um copo de coca na mão, e no 

percurso, em tom choroso ele diz “e agora, quem será?!”. Quando ele olha pelo olho mágico, 

sua feição muda para um sorriso, “aaah, vocês!”. Mais um corte acontece, o último do filme 

inteiro, e o plano volta para o plano geral, onde o dono da casa abre a porta dizendo “que bom 

que vocês vieram rapidinho, entrem, entrem!”, e pode-se ver do lado de fora o entregador, que 

entra na casa seguido de vários outros. Os entregadores empurram carrinhos com várias 

caixas de Coca-Cola, e o pai bebe seu copo de coca finalmente. Ao fim, no plano geral com os 

entregadores entrando na casa uma narração off aparece com uma fala interrogativa “e você, 

vai deixar faltar a Coca-Cola nas sua festas de fim de ano?”. Nos momentos finais também 

aparece sobre o vídeo o slogan “Sempre Coca-Cola”, e a frase “festa de fim de ano tem que 

ter Coca- Cola.”, finalizando juntamente com a narração o anúncio. A duração deste momento 

final é de 9 segundos. 

 

 

 

Figura 12 – Destaque para a reação do personagem e uso das cores a favor da marca 
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A divisão em atos, da narrativa clássica, são presentes na história construída neste 

filme publicitário. Primeiro, a rápida apresentação: a campainha toca e começam a chegar os 

convidados da noite. Posteriormente observamos a perturbação: a chegada de muitas pessoas. 

O desenvolvimento é feito de forma diluída, pelo espaço de tempo pequeno, através de 

pequenas ações e falas, percebemos o gradativo desagrado por parte do dono da casa. Por fim, 

a resolução surge: chegam os entregadores com mais Coca-Cola.  Toda história se passa em 

uma noite de festas, comemoração natalina, onde as pessoas se reúnem em uma casa para 

festejar a data. 

A temática, como já falado, está em volta da festa de natal. As cores, luz e os efeitos 

sonoros empregados nas cenas fazem com que a ideia desse momento seja rapidamente 

percebida. As cores, de todo o cenário e figurinos, envolvem o vermelho, branco (comuns 

tanto do natal como da marca) e verde. A soma das cores tematizam a data e geram 

identificação no espectador. Ao final podemos ver a cor azul aparecendo com destaque nas 

roupas dos entregadores, a escolha gera um grande contraste visual, evidenciando mais ainda 

a chegada dos mesmos. As cores desenvolvem um importante papel de significado para o 

público e o momento cultural em que o anúncio está sendo veiculado. O uso da luz amarelada 

dentro da casa faz com que ela transmita a ideia de um ambiente quente e aconchegante.  O 

lado de fora, que está mais escuro, com uma luz azulada, tenta gerar a sensação de um lugar 

mais frio e triste. O contraste do uso da luz e sombra evidencia que dentro da casa há mais 

alegria do que fora. 

Os efeitos sonoros são explorados à exaustão, em todas as sequências do filme, onde 

para cada ação, transição, reação, etc., há sempre um elemento sonoro associado. Os sons 

mais marcantes são o da campainha, o de sinos e o de vozes em coral. Muitos outros sons são 

percebidos, principalmente em torno do personagem principal, caracterizando seus 

sentimentos. Não há uma música constante, sendo que está também serve para separar os 

momentos de chegada de diferentes convidados. O único momento que a música se estabiliza 

é no final, quando as caixas de Coca-Cola chegam. 

O teor argumentativo vem principalmente no desfecho da história, quando a solução 

surge e a narração off questiona o telespectador diretamente, voltando-se ao “você”. Também, 

a história como um todo constrói, em meio ao conflito e solução, argumentações de maneira 

cômica. Nesse sentido, a atuação do personagem principal tem grande valor, sendo ele o porta 

voz do problema e o indicador da solução, ou seja, ele vive na pele a situação de ter muitas 

visitas em casa, mas não poder beber a sua Coca-Cola. 
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Os planos são muito acelerados, tendo em média 2 segundos cada um. A velocidade é 

maior em relação ao filme 1, cabendo aqui a história de uma noite inteira em poucos 

segundos. Mostra-se então a importância da montagem, principalmente dos cortes wipe, que 

dão a sensação necessária da passagem do tempo. A aceleração também tem haver com o 

espaço reduzido de tempo, trinta segundos, que força o anunciante a ser rápido e gerar 

convencimento. A estratégia adotada é ocupar todos os segundos de forma rápida, gerando até 

um exagero de preenchimento.  Os planos assumem funções técnicas, de apresentação do 

espaço, revelar expressões, mas sem enfocar uma temática, e evidenciar sentimentos de forma 

genérica. 

Pode-se então, ao observar todo o filme, perceber um uso mais técnico de movimentos 

de câmera e utilização de planos, bem como a construção da cenografia e sonorização. As 

histórias contam com uma lógica baseada na causalidade, o que facilita muito o entendimento 

desse enreda tão curto e rápido. Averiguar-se o uso então de uma estrutura narrativa que 

funciona muito bem em atos, evidenciando a naturalização desses elementos por parte do 

produtor e também do público, onde espera a compreensão facilitada da trama. A última 

observação é a presença do packshot, que se dá do meio para o fim do comercial, sem a 

preocupação de colocá-lo inicialmente, para deixá-lo claro. O produto aparece em quase todos 

os momentos, como se fosse mais um participante da narrativa. Mesmo sem presença de 

interatividade direta com o consumidor, há no filme uma força argumentativa maior, onde 

toda a construção se amarra em uma lógica final. 

Mesmo mais próxima do momento atual, a era da abundância apresenta elementos 

sólidos em sua composição narrativa e uma aceleração diferente da obtida no pre roll. As 

imagens coloridas (que surgiram nessa era) dão uma nova dinamicidade para a narrativa. A 

multiplicidade de alternativas de conteúdos tornou as propagandas mais criativas, centradas 

em chamar de alguma forma inusitada a atenção, porém os espaços ainda eram maiores. No 

anúncio analisado, por exemplo, temos a duração tradicional da teve de 30 segundos, em um 

momento que o espectador começava a ganhar um número maior de escolhas, mas ainda não 

tinha sua maior expressão de poder nessa multiplicidade. A maior diferença dos anúncios 

desse momento para o pre roll é o apego ao tradicional, onde no meio digital as referências 

são importantes, mas não são sempre seguidas, tendo que muitas vezes ser burladas para se 

alcançar o objetivo da comunicação nos pequenos intervalos de tempo. 

 2.3.3 - Filme 3 :  “Toda crise a gente supera. Juntos”, 2017. 
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Com o título “Toda crise a gente supera. Juntos”, o anúncio foi veiculado no dia 29 de 

setembro de 2017, em diferentes plataformas digitais do Brasil. O tempo de duração é de 1 

minuto, o qual é usado para falar sobre crises. Em poucas palavras, a história reúne momentos 

de crise, dos mais distintos possíveis, mostrando que uma hora a crise passa, e deixa seus 

participantes mais fortes e unidos. Seja uma crise de raiva, de ciúmes ou de confiança, toda 

crise pode ser superada.  

Há uma diferença nesse filme, pois ele é veiculado no formato pre-roll, onde os 5 

primeiros segundos são extremamente importantes, o que altera a divisão das suas sequências. 

Mas, para fim de organização, dividiremos os primeiros cinco segundo em um momento. O 

segundo momento será o das “crises”, que vai até os 26 segundos, abrindo para o terceiro 

momento. O quarto momento será considerado a partir do segundo 34 até o fim do filme. A 

última parte não será vista, plano a plano, somente as partes consideradas mais importantes. O 

filme não tem um personagem principal, e a narrativa não se constrói de uma maneira linear. 

O único personagem que aparece em dois momentos é um nadador, mas em si ele não 

constrói o sentido da história sozinho. Existe uma pluralidade de acontecimentos que juntas 

vão moldando a ideia central. Os personagens são famílias, crianças, animais, mulheres, um 

grupo de amigos, casais em ambientes diversos e cotidianos, como em casa, no parque, no 

trabalho, no clube, aeroporto, no carro e na rua, ou seja, os cenários são variados como 

também as personagens. 

O primeiro momento se inicia com fade in do texto “vamos falar da crise”, em um 

fundo vermelho.  A palavra crise se mantém no quadro, indo do final da frase para o início, 

onde a frase se desfaz junto com o fundo vermelho. Nesse primeiro corte, temos um plano 

médio, onde um casal (vestidos de pijamas) faz cócegas um no outro, em um sofá, dentro de 

uma casa (é possível ver uma escada, e uma estante com livros atrás). Eles riem bastante, e a 

palavra “crise” se junta com a frase “de cócegas”. A câmera se movimenta, como se fosse 

alguém observando a cena, e se contendo para não rir junto com o casal, observando a disputa 

dos dois, aproximando-se do conceito de câmera “suja”, pela movimentação e tentativa de 

transmissão de sentimentos. Antes mesmo do próximo corte, os cinco segundos acabaram, 

passando-se em um plano. O ambiente principal tem uma luz azul predominante com um leve 

avermelhado, onde o fundo se destaca pelo branco. O casal se distribui no meio do 

enquadramento, mas saindo de um lado pro outro pela movimentação. 
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O segundo momento reúne todas as crises, num total de dez planos. Ainda no plano 

médio na crise de cócegas, um corte e somos levados a um primeiríssimo plano, focado no 

rosto do rapaz, que gargalha. Novamente a frase se desfaz, permanecendo somente a palavra 

“crise”. O segundo corte acontece, entrando num primeiro plano, em que um pequeno 

cachorro está vestido com uma juba de leão, em um ambiente aberto, de dia, com árvores ao 

fundo. A câmera se aproxima, em uma câmera lenta discreta, centralizando o cão. Forma-se 

então a frase “crise de identidade”. Mais um corte, e vemos o pequeno cachorro no mesmo 

ambiente, só que em um plano geral, e depois de alguns segundos tem-se o quarto corte. 

Somente a palavra crise permanece de um plano para o outro, onde vemos em um plano 

médio, uma mulher, que pegava no sono, se assustar com o barulho do telefone, que começou 

a tocar. Outra frase se forma “crise de sono”. O ambiente é um escritório, onde pessoas estão 

desfocadas ao fundo, com uma cor predominante branca e cinza. Uma pequena agenda na 

mesa traz um contraste de cor. Essa cena permanece sem cortes durante sua ação, com a 

câmera fixa. Quando a mulher coloca o telefone na orelha, de forma desajeitada, há um novo 

corte.  

Seguindo o segundo momento, o novo plano que surge é um médio, que coloca um 

rapaz na regra dos terços, do lado esquerdo, ao fundo se vê um skyline desfocado, e o céu, 

mostrando que está de dia. Há um corte, entrando em um contra plongée, que mostra o rapaz 

se desequilibrando, em cima de uma estrutura ainda não identificável, a câmera ganha 

novamente um aspecto de “suja”. Antes do corte, surge a frase “crise de confiança”. No 

próximo plano, ainda com o mesmo personagem, temos um plano geral, onde se identifica o 

lugar, uma plataforma de salta em uma piscina. Vê-se o atleta caindo pelo ar, e um pouco 

antes dele atingir a água vem outro corte o último envolvendo o nadador, a câmera faz 

movimento tilt, como se o olhar acompanha a queda. É possível ouvir vocês apreensivas. O 

próximo plano é um geral, a câmera está virada para o céu, dentro da água, captando o 

Figura 13 – Imagens com grande apelo visual intermediada pelo texto âncora 
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momento que o nadador bate  na água. Em meio ao azul, a cor vermelha aparece somente na 

roupa de banho do atleta. 

 

 

 

O próximo plano, neste segundo momento ainda, tem como personagens dois cães e a 

mão do sua dona. Um dos cães está do lado esquerdo do quadro, mais acima, onde sua cabeça 

em alguns momentos fica cortada do plano. O outro está do lado direito, abaixo, onde não se 

consegue ver o corpo, só a cabeça dele. O ambiente é um sofá preto, que ganha o contraste de 

um cadeira branca, e uma manta vermelha. A mão do dona sai do lado direto do quadro, 

somente uma, como se a outra estivesse segurando a câmera para filmar a situação, 

transmitindo novamente uma ideia de amadorismo. O plano é único, onde se forma a frase 

“crise de ciúmes”. Quando a mão da dona sai do primeiro cão (o da esquerda), para o 

segundo, ele imediatamente puxa a mãe dela novamente, para receber carinho. Nesse 

momento a dona dá uma risada, e há outro corte. 

A última crise apresentada é a “crise de raiva”, o plano é um primeiríssimo plano de 

frente a uma televisão antiga, que transmite o desenho de um macaco, que está no meio da 

cidade furioso ( algo similar ao King Kong). Nessa parte, a música que dá ritmo ao comercial 

desde o início para. Acontece então o último corte dessa segunda parte. 

O terceiro momento tem a duração de um plano. A palavra crise não aparece mais, em 

forma de alternância como no segundo momento. O enquadramento é um primeiríssimo 

plano, que mostra uma garotinha quase chorando, olhando para a câmera, que se apresenta 

também “suja”, pela movimentação irregular. Surge o texto sobre a imagem “sabe ao melhor 

de qualquer crise?”, a menina continua olhando para a câmera, e para trás dela.  A frase some, 

e rapidamente a menina para com o choro e abre um sorriso, voltando a música lentamente, e 

tirando risadas do câmera. Atrás da garotinha, tem uma parede branca, e uma cortina bege, 

Figura 14 –  Planos rápidos e variados 
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parecendo ser um quarto. Também uma luz sobre sua cabeça, lembrando uma luz de cabelo. 

Mais um corte é feito. 

 

 

 

O quarto momento apresenta mais doze planos, onde o packshot aparece em duas 

cenas. A primeira é da garrafa de Coca-Cola suada, e a segunda é de um copo de Coca-Cola 

(onde se consegue ler o nome da marca) sendo preenchido pela bebida. Uma terceira aparição 

do produto é um dos últimos planos, quando uma família lancha junta, sentados todos no 

chão, rindo e se divertindo. Esse terceiro momento, entre dois planos, um detalhe, com a 

garrafa da Coca-Cola suando, e o seguinte, com um primeiríssimo plano de uma mulher 

enxugando suas lágrimas, a música atinge seu auge, ressoando felicidade para as próximas 

cenas que fazem parte desse terceiro quarto.  

As cenas são: um casal dando as mãos, o atleta conseguindo dar seu salto, outro casal 

dando um beijo tímido em um carro, pai e filho se reencontrando em um aeroporto, uma 

mulher recebendo a visita de várias amigas, além das já mencionadas. Todas representando 

momentos de alegria conquistam amor e amizade. Os textos durante essa passagens são “uma 

hora”, “ela passa”, “e o que fica”, “deixa a gente mais junto”. A cena que se destaca nesse 

momento, além dos packshots, é a do nadador, pois ela se liga com a primeira metade do 

filme, quando se fala das “crises”, complementando agora com a conquista. Outra cena que 

podemos destacar é dentro do carro, pela iluminação empregada. É utilizado um plano 

conjunto, onde um casal se divide na horizontal dos terços. A luz é vermelha dentro do carro, 

e verde fora, dando um contraste que chama bastante atenção, estilizando a cena.  

 

 

Figura 15 – Efeito câmera “suja”, tenta aproximar o usuário 

Figura 16 – Cenografia destacada pelo uso de luz e sombra 
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Uma narrativa fragmentada. Essa é a sensação ao se deparar com o filme em sua 

forma completa. Pequenas partes tem o papel de transmitir a mensagem principal. A estratégia 

usada, de buscar no contexto que o brasileiro vivia uma ambiguidade que pudesse gerar novos 

sentidos, novas sensações além do que já é óbvio. O contexto da veiculação do filme é de 

crise financeira e muito desemprego no Brasil. Um assunto altamente discutido pela imprensa 

e vivido no cotidiano instável da população. O uso da ambiguidade que a palavra “crise” pode 

gerar é a base para a propaganda captar a atenção do espectador nos primeiros segundos de 

vídeo.  

Sem demora, no início do filme há um convite para falar de crises (uma apresentação 

compactada). Talvez, em outro formato de veiculação, a quebra de expectativa, ou o uso da 

ambiguidade, viria depois de um desenvolvimento mínimo da ideia. Porém, logo após o 

convite para entrar no tema (que provavelmente levava as pessoas ao contexto social vivido 

no país) aparece a quebra a expectativa: crise de cócegas. Algo que qualquer um pode passar 

algo comum e rotineiro, algo que cativa a atenção. Percebemos uma inversão no “clímax”, 

onde, pela falta de tempo, já temos uma mudança de perspectiva no início da narrativa. Em 

seguida, vemos um desenvolvimento em relação a “clímax” apresentado: outros tipos de 

crises podem existir. E finalmente o desfecho: a conquista dos objetivos. 

O “clímax” aqui está sendo colocado entre aspas, por entender-se que classicamente o 

lugar dele não é no início de uma narrativa. Porém a ideia de surpreender o espectador já no 

início transloca o papel que esse ato tem na narrativa tradicional, mostrando uma nova forma 

de produção. Após arrancar um primeiro sorriso de quem vê, o espectador se cativa na/pela 

narrativa, abrindo espaço para ouvir o que o anúncio tem para concluir sobre o tema, mesmo 

tendo a opção de não completar esse ciclo. O início surpreendente dá espaço para uma 

conclusão mais tranquila. 

A música e os demais elementos sonoros contribuem para que a cativação seja rápida. 

O nome da música "Lift me up", que ecoa como um dedilhado ritmado, acompanhado de uma 

percussão e uma voz tranquila. Os efeitos sonoros evidenciados ajudam, juntamente com a 
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escolha de planos, mostrar os sentimentos vividos. Uma gargalhada que transmite alegria, 

vozes alteradas que transmitem preocupação, um sorriso contido que transmite paz, um choro 

baixo que transmite indignação, etc., são sons que intensificam o que a imagem mostra. Em 

certa parte o silêncio, que potencializa a imagem, em outra a euforia musical, que contagia a 

cena. A música altera a percepção e une a narrativa como um todo, pois do começo ao fim ela 

se apresenta quase como um personagem secundário. 

A escolha dos planos, em sua maioria primeira, primeiríssima e média, evidencia a 

estratégia de tomar a atenção através da emoção, o fazer sentir. Seus usos exploram a 

intensidade dramática, expõe as expressões faciais de forma nítida, revelam características das 

personagens, trazem uma carga emocional, de maneira que aproxima a história com quem vê. 

Esse efeito é otimizado no uso da câmera “suja”, que coloca as imagens como amadoras, feito 

por pessoas comuns, retiradas de um celular de uma pessoa conhecida. Gera-se uma sensação 

de coparticipação, onde o movimento irregular da imagem se assemelha com a visão de 

alguém, que observa um fato com curiosidade.  A alternância com cenas mais trabalhadas, do 

ponto de vista técnico, nos retira da impressão única de um vídeo amador, juntamente com os 

textos que intermedeiam a narrativa, guiando-a em um sentido lógico. 

Por fim, a velocidade e a fragmentação são características que tornam complexa a 

produção. Os interessantes usos de antigas referências e rearranjos de elementos narrativos se 

tornam saídas para se conseguir um rápido encantamento do espectador, que é explorado em 

todo o restante do filme. O filme pode ser considerado em dois tempos diferentes, primeiro 

nos 5 segundos iniciais, e depois no tamanho real que o filme tem, nesse caso um minuto. 

Essa distinção é possível, pois o curto e acelerado espaço inicial decide se os outros segundos 

restantes serão vistos ou não. A pós- televisão se mostra na junção de elementos narrativos de 

mídias diferentes, mas que passam a favorecer a todas em uma troca constante, se misturando 

e convergindo para entregar resultados que sejam correspondentes com a realidade. 
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3 - PRE ROLL: Uma nova forma de produção audiovisual publicitária 

 

 A internet trouxe novos desafios para a produção audiovisual publicitária, uma vez que 

as marcas enxergam nesse novo espaço midiático uma oportunidade de alcançar novos 

públicos, com uma efetividade proporcional ao capital investido. No meio desse jogo de 

interesse a comunicação vê seus processos sendo modificados frente às intervenções que as 

novas ferramentas oferecem para o consumidor. Juntamente com um novo discurso 

(equivalente às novas demandas que a sociedade apresenta), a maneira de apresentação destes 

também se modifica em novos formatos, que por sua vez tentam solucionar a rápida mudança 

que a pós-modernidade evidencia. Os novos formatos de publicidade, “nativos digitais”, 

geram temores e necessitam de audácia para serem entendidos e utilizados. 

 O avanço tecnológico assusta tanto usuários, quanto grandes anunciantes. Empresas 

com anos de mercado ficam confusas frentes as novas ferramentas que surgem para a 

captação de clientes. São atualizações constantes como o Google AdWords, Promoted Video 

Ads, Sponsored Text Ads, Ad Placement, etc. A variedade de possibilidades na hora de inserir 

um anúncio (que anda de mãos dadas com um usuário totalmente interativo, exercendo 

influência sobre todo conteúdo que vê) faz com que o entendimento e reflexão sobre elas se 

perca no meio do processo de uso. Com o controle repartido e audiência fragmentada, as 

empresas buscam novas formas de convencer, respeitando os novos limites que são criados 

dentro do espaço virtual, porém sem perceber as possíveis reconfigurações que o meio impõe, 

os anunciantes correm o risco de não conseguirem entregar uma mensagem de forma eficaz. 

 Uma nova forma de produção se levanta naturalmente frente a novos comportamentos 

gerados perante transformações de ordem não só tecnológica, mas mercadológicas, culturais e 

sociais. As opções do ciberespaço oferecem verdadeiras armas de engajamento, aproximação 

e participação, criam possibilidades que quando bem utilizadas, alcançam de maneira 

orgânica milhares de pessoas inicialmente não enquadradas na mira de uma campanha, mas 

também o uso dessas possibilidades de maneira errada pode se tornar barreiras, quando, por 

exemplo, encara-se a produção audiovisual da mesma forma que há dez anos, reduzindo as 

múltiplas variáveis que a contemporaneidade impõe. Tentando aproveitar desse mundo 

conectado, que vive constantes modificações, surge a propaganda pre-roll, formato que 

trazem implicações reais sobre a maneira de se produzir, além de reflexões sobre toda a 

produção audiovisual publicitária.  

A desinformação sobre qualquer objeto desconhecido pode causar medo e não 

aceitação, por isso é importante se aproximar mais e tentar entender de perto o que há de 
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novidade, e porque os antigos modelos não se encaixam tão bem. Olhando esse novo formato 

pre-roll é possível vislumbrar suas justificativas de ser e, um possível futuro para a produção 

publicitária. 

3.1 ORIGENS DO PRE ROLL 

 A BBC News Brasil, em 2018, produziu uma matéria com o levantamento de “9 vezes 

em que a publicidade falhou em entender as mulheres em pleno século 21”. A principal causa 

do atrito entre o público e as marcas seria pela incompreensão do “femvertising”, termo 

cunhado nos últimos 25 anos, que junta a palavra “feminist” (feminista) e “advertising” 

(propaganda). Em uma definição geral, o termo implica no uso da publicidade para estimular 

a igualdade de direitos entre homens e mulheres para vender produtos ou serviços. O mal 

entendimento desse movimento social, que gera novas percepções sobre a mulher e seu papel 

na sociedade causou para marcas como Dove, Audi e Skol um “viral” de forma negativa. As 

campanhas passaram a ser compartilhadas, comentadas e descredibilizadas através dos 

usuários da internet, levando o investimento das marcas para o lixo, com efeito contrário ao 

esperado. 

 Para compreender a origem do pre-roll então, temos que olhar para a internet e o 

mundo digital, o mundo conectado e globalizado, onde as barreiras geográficas, étnicas e 

culturais são sobrepostas, criando um único universo no espaço virtual. Também para as 

transformações sociais, nas novas concepções acerca do homem e seu estilo de vida, suas 

novas fontes de entretenimento e desejos que o indivíduo pós-moderno tem. Vale ressaltar 

que por se tratar de um formato muito novo, não existem muitos teóricos que abordam ele 

com exclusividade, mas apenas aproximações que são possíveis, e diálogos entre diferentes 

obras que facilitam o entendimento do pre-roll. 

 Com o advento da internet houve uma reestruturação no fluxo da comunicação, assim 

como das relações sociais. A influência paira sobre todas as áreas da vida humana, na 

construção de conhecimentos científicos a criação de conteúdos de entretenimento. Servindo 

como local de arquivamento de vídeo, texto, fotos, sem preferência de origens, onde  

levantou-se a internet uma característica de distribuição, democratização. Segundo Castells 

(2000), a sociedade gerada a partir da internet é a que a informação pode ser produzida e 

armazenada em diferentes espaços, sendo acessada por usuários com diferentes localidades, 

facilitando o desenvolvimento de pesquisas. A internet trouxe a percepção de que a 

colaboração sobre um objetivo comum podem gerar resultados ainda mais completos, e trocas 

mais complexas para o indivíduo. A comunicação linear, baseada no modelo tradicional, é 
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substituída por uma mais rápida, dinâmica e interativa, que permite convergência de visões e 

autores, unindo produtores, intermediários e usuários em uma constante troca. 

 A informação passa a ser vista dentro de um fluxo, onde é possível avaliar a 

pertinência de diferentes conteúdos a qualquer momento, fazendo com que os produtores 

reflitam e possam se justificar, corrigir e melhorar. O espaço virtual também cria no usuário o 

sentimento de imediatismo da informação, a possibilidade e necessidade de saber do ocorrido 

quase que na mesma hora do acontecimento. Esse imediatismo também passa a ser 

acompanhado da percepção imaginária de desinformação, uma vez que o fluxo de conteúdos 

se torna tão intenso que o usuário nunca consegue absorver tudo o que acontece por completo.   

 Em meio à efervescência do ciberespaço, surgem as redes sociais, trazendo como 

objetivo final de troca entre os usuários em meio ao fluxo de informações, mas sempre com 

especificações de funcionamentos diferentes. No Twitter (rede social fundada em 2006), por 

exemplo, temos um espaço de troca de informações entre usuários principalmente através de 

textos curtos. A rede social resolveu incorporar em sua funcionalidade uma limitação de 

caracteres na hora que os usuários criam seus textos, fazendo com que as mensagens trocadas 

sejam concisas, instigando a produção textual criativa na rede. A limitação do tamanho da 

informação trocada fez com que houvesse adaptações no uso da linguagem, expandindo-a a 

gifs e fotos, que complementam de formas rápidas a mensagem do usuário.  

 A possibilidade de usar hashtags é um exemplo de  ferramenta dentro da internet que 

amplifica a experiência do usuário, expandindo o alcance das informações em cada uma das 

redes, funcionando como interligadas de conteúdos similares. Posteriormente ao seu uso, a 

hashtag passará a funcionar como um hiperlink, podendo ser usado como um mecanismo de 

busca. A visibilidade envolve tanto outros usuários como também os produtores originais do 

conteúdo. Esse tipo de ferramenta se apresenta em diversas redes, como o Google+, 

Facebook, Youtube e Instagram, sendo valorizada por sua capacidade de interação. 
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 Nas redes sociais a ideia de produtor de conteúdo muda uma vez que os usuários são 

dotados de tecnologias que permitem que eles mesmos criem e exponham suas criações, sem 

grandes custos. Os blogs são exemplo da nova percepção frente a produção. Pessoas comuns 

passam a escrever sobre comida, família, estudos, diversão, entre outros assuntos, que antes 

eram limitados a colunas de jornais e revistas. A barreira da especialização é derrubada pelo 

interesses em se construir coletivamente novos pensamentos, não importando mais o autor da 

frase e sim o seu conteúdo. Essas modificações criam uma espécie de usuários especialistas, 

que falam de qualquer coisa, mesmo que por trás não se tenha muito conhecimento, onde 

qualquer experiência frente ao tema será valorizada e incluída ao debate. 

 No meio das possibilidades do meio virtual, entendendo o deslocamento que a autoria 

sofre no processo de produção, as marcas têm se adaptado. Frente a um usuário ativo no 

processo de comunicação há uma maior interação por parte dos anunciantes, tentando abrir 

caminhos de diálogo através de oportunidades do consumidor dizer sua opinião sobre temas 

(que podem modificar até o posicionamento da marca em relação a um acontecimento), 

também através de respostas diretas aos consumidores nas redes, etc., estratégias de diálogo 

em pequenas ações que aproximam a marca do seu público-alvo. 

Figura 17 – Usuária do Twitter usa imagem para complementar seu texto 
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Figura 18 – interação no twitter entre marca e consumidor 

 

 

  

 “Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias 

colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do 

produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” 

(Jenkins, 2009: 29) 

 

 

A convergência, segundo Jenkins(2009), pode ocorrer de várias maneiras, mas a 

principal delas está na tomada do controle das mídias pelos consumidores. Somando a esse 

conceito, a interatividade e participação são termos que o autor utiliza para explicar a cultura 

participativa, onde, “a expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre 

a passividade dos espectadores dos meios de comunicação” (Jenkins, 2009: 30). Quando os 

consumidores assumem a consciência do papel deles na reconfiguração da mídia eles 

expressam a ideia de controle pelos consumidores. Segundo Pierre Lévy (2014:29), há um 

sentimento de coletividade em que a comunidade compartilhar o um saber fragmentado, onde 

há a distribuição entre os seus membros, formulando uma cultura mais participativa. Vale 

destacar que o processo de participação não teve sua criação na internet, como destaque 

Jenkins, mas sim sua acessibilidade para um leque muito maior de indivíduos. 

Entre as inovações que cada rede social apresenta, o Youtube foi responsável por dar 

ao consumidor um local de expressão audiovisual, emergindo não como uma nova televisão, 

mas um ambiente de produção de conteúdos em vídeo amadores. A rede funciona a partir da 

postagem de vídeos dos usuários, que podem comentar, dar like ou deslike, compartilhar, 

assinar canais, etc. Não há exigência de grandes escolhas em planos, técnicas de montagem ou 

cenários impressionantes na hora de subir um vídeo para a rede. Esse novo ambiente é um 

local de interação de usuários, que vem da base do antigo sistema de produção audiovisual, o 

telespectador comum. A audiência muda sua perspectiva dentro dessa rede social, sendo que 
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nem sempre aquilo que tem muita visualização carrega os melhores conteúdos. Muitas vezes 

um vídeo é muito divulgado exatamente por ter em seu conteúdo algo que não agradou o 

público, gerando comentários negativos e deslikes, ferramentas que atrapalham a futura 

audiência, principalmente se forem uma propaganda. 

A veiculação de propaganda no Youtube se tornou objeto de desejo para as marcas, 

principalmente pelo alto fluxo de usuários que a rede passou a ter. Segundo o próprio site da 

rede social em 2018 ela já conta com mais de um bilhão de usuários que acessam a plataforma 

todos os meses, aonde mais de 70% do tempo de exibição vem de dispositivos móveis. 

Diariamente, segundo o site, as pessoas assistem mais de um bilhão de horas de vídeo e geram 

bilhões de visualizações. A principal forma de rentabilidade a plataforma inicialmente foi 

através de monetização para canais que gerassem fluxo, ou seja, quanto mais fluxo, mais o 

dono do canal ganha, e mais a plataforma consegue reunir novos usuários. Pensando em outra 

forma de rentabilizar sem tirar a usabilidade da rede social, o Youtube trouxe as Standard 

InStream Ads,  que consiste na inserção de um anúncio sobre o vídeo selecionado, com 

duração de 15 a 30 segundos, de forma que o usuário tinha que visualizar o anúncio antes de 

continuar a ver o conteúdo de interesse. 

 Entre as variações do Standard InStream Ads tem-se o pre-roll(exibido no início),  

mid-roll(durante) ou no post-roll (fim). No início não havia opções de pular o anúncio, dando 

maior autonomia aos anunciantes de usarem o tempo a seu favor, da maneira que lhes 

aprouvesse. Mas posteriormente surgiu o skipAd/pular anúncio a partir dos 5 segundos, 

favorecendo e seguindo a ideia que o usuário tem decisão sobre o que ele quer ou não ver. 

Entre as três opções de inserção, a que ficou mais famosa foi pre-roll, sendo também a mais 

explorada na veiculação. Seu maior uso se deu por um entendimento dos próprios anunciantes 

de ver que um anúncio no início do vídeo pode ser menos inoportuno do que um no fim ou no 

meio, quando o usuário já engajou sua atenção pelo seu vídeo.   

 Hoje, em 2018, existem novidades na forma de rentabilizar no Youtube. Recentemente 

foi anunciada a chegada do Youtube Premium, uma assinatura mensal que oferece conteúdos 

exclusivos, além das opções de baixas músicas, vídeos, sem a interrupção de propagandas 

durante o uso. Também, novos serviços são atualizados diariamente na plataforma, como a 

possibilidade de fazer lives e ver filmes em 360º. Uma atualização pertinente ao pre-roll é a 

variação de tempo que ele ganhou, onde o anúncio fica com apenas 3 segundos, sem a 

presença do skip/Ad. O surgimento de anúncios que estão dentro de espaços tão limitados faz 

com que a produção audiovisual se transforme para conseguir atender as novas configurações 
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desse lugar que é oferecido, para isso, repensar os elementos discursivos e narrativos e seus 

usos se torna primordial.  

3.2 MODIFICAÇÕES: VELOCIDADE E TEMPO 

 

 A alta velocidade e o pouco tempo não são características exclusivas da produção 

audiovisual contemporânea, todos os outros setores que envolvem o indivíduo são afetados, 

uma vez que o que se percebe nas relações é um reflexo do próprio indivíduo. Voltando no 

tempo, na era de escassez, anos 50 a 70, a percepção de tempo acompanhava o ritmo da vida 

que começava a se industrializar e urbanizar no Brasil. Os processos eram naturalmente mais 

demorados, as novidades não aconteciam de forma instantânea, tornando os indivíduos bem 

mais acostumados a esperar, entretanto, a velocidade começava a se mostrar na chamada 

modernidade. O período moderno, com o início da Revolução Industrial, trouxe consigo 

inovações tecnológicas como os primeiros carros, locomotivas e barcos a vapor, que 

começavam a interligar mais rapidamente os espaços, em uma busca pelo progresso. 

 O tempo e o espaço são encurtados pela pós-modernidade no século XXI, a velocidade 

começa a tomar conta da produção e da comunicação. No âmbito social, tais mudanças de 

percepção modificam o indivíduo, tornando suas relações mais fluidas, efêmeras e 

instantâneas. Na prática esses pontos se demonstram na impaciência, quando um usuário se 

depara com conteúdos publicitários que, por exemplo, trazem muita informação ou que durem 

muito tempo, pois a aceleração gera no indivíduo a rápida insatisfação. Nesse sentido, a 

interação intervém a favor do usuário, onde ele pode demonstrar sua inquietação frente a 

imagens indesejadas, informações desagradáveis ou simplesmente por perda de interesse. 

 A velocidade foi aumentada gradativamente na história da televisão, com o aumento 

do uso de cortes e a exploração de planos dentro de programas jornalísticos, transmissões 

futebol, filmes de ação, etc., que buscam intensificar através desses artifícios técnicos a ação. 

Tais efeitos são usurpados para dentro da propaganda, que passa evitar imagens paradas, que 

possam relaxar o espectador, torna-o disperso. A velocidade é um dos elementos usados pela 

propaganda no processo de retenção do espectador, uma vez que se soma a indisponibilidade 

de tempo do espectador com os pequenos espaços de tempo. O efeito dessa velocidade na 

vida cotidiana se mostra na compactação do espaço e tempo, e a sensação de aceleração e 

busca constante de produtividade. 

 A velocidade é sentida quando se percebe que em todo lugar temos máquinas que 

trabalham infinitamente mais rápido do que os homens. Essas desempenham em segundos 
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cálculos que normalmente demoram horas para serem feitos a mão, outras que substituem o 

fazendeiro do trabalho da irrigação, etc, processos que economizam dinheiro e aperfeiçoam a 

produção de empresas. Em uma matéria da revista Super Interessante de 2016, já se falava do 

“desejo de viver em velocidade” que a humanidade vivia. Sérgio Gwercman, pensando sobre 

o mal estar causado por essa velocidade, diz:  

 

Mas há uma sensação generalizada de que não conseguimos fazer tudo que 

queremos. Falta tempo. Pagamos fortunas por engenhocas tecnológicas que 

deveriam facilitar nossa vida e continuamos com uma pressa insaciável. 

  

 James Gleick, autor do livro Acelerado (2000), comentou em entrevista: 

 

Uma coisa acelera a outra e nos vemos num círculo vicioso aparentemente 

inquebrável: a tecnologia gera demanda por velocidade, que empurra o 

desenvolvimento de novas tecnologias que precisam ser mais rápidas.  

 

 

A tecnologia afetou o uso das imagens. Na fotografia, inicialmente, a percepção era 

estática, o que muda com a chegada do cinema. Esse novo modo de expor as imagens recebe a 

movimentação como elemento causador de mudanças, que  pode impor dinâmica as obras 

cinematográficas. Anterior a fotografia poderia pensar-se a pintura, que envolvia outro tipo de 

velocidade no seu processo de construção. Cada tecnologia impõe uma nova adaptação e um 

novo ritmo aos seus usuários, na maioria das vezes dando soluções mais rápidas.  

Se por um lado a velocidade aumenta, por outro o tempo diminui. Um personagem 

marcante do livro Alice no país das maravilhas (1865) é o Coelho Branco. Este personagem 

apressado personifica a pressa em fazer algo, o atraso eminente em ficar no lugar, a 

impossibilidade de perder tempo. A sua velocidade é outra em relação às demais personagens, 

sempre eufórico e olhando para o relógio, esperando a hora para poder partir, sua inquietação 

pode ser comparada com a do homem pós-moderno, que sempre tem a percepção que falta 

tempo, mesmo tendo todo o tempo disponível. Outro exemplo da falta de tempo, e velocidade 

da vida pós-moderna é o índice decrescente de leitura (segundo o Instituto Pró-Livro junto 

com o IBOPE Inteligência de 2012, parcela de leitores passou de 55% para 50% da população 

entre 2007 e 2011) que o Brasil vem sofrendo com o passar dos anos, em contrapartida dos 

recordes de bilheteria e de números de horas de visualização de  vídeos no Youtube. 

O instagram, entendendo a intensificação da velocidade que o meio digital exerce 

sobre os indivíduos, criou em sua interface os stories, onde seus usuários postam fotos por 

tempo limitado. A foto fica disponível durante 24h, e o tempo de visualização deles é de 15 
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segundos pelo usuário. Passado o tempo de disponibilidade a foto é suprimida, dando lugar 

para outra foto. A preferência por conteúdos curtos é validada pelos próprios usuários que 

optam cada vez mais por pequenos conteúdos de vários assuntos, a um grande conteúdo do 

mesmo assunto de forma especializada.  

Os anúncios do YouTube estão vinculados à produções típicas da plataforma, 

aproximando-se da casualidade que a linguagem na plataforma sugere, tendo naturalizar-se 

em meio as produções feito pelos próprios usuários. São unboxing(abrir caixas de produtos 

interessantes, sejam de livros, maquiagem, smartphones, etc.), review( um tipo de unboxing 

mais especializado em relação ao produto), reaction( filmar as próprias reações enquanto vê 

algo), tutoriais( ensinar o passo a passo do uso de alguma coisa), vídeo de fãs( gravação sobre 

filmes, livros, séries, etc, prediletos), gameplay( passar os conhecimentos sobre um jogo, 

mostrar como se joga, comentar sobre outros jogos, etc.), vlogs( vídeos blog, diferenciando 

principalmente pelo formato da publicação, fazendo vídeos do assunto que deseja). 

Os vlogs são um bom exemplo de uma linguagem audiovisual veloz que tem 

caracterizado as redes sociais. Em sua execução percebe-se muitos jump cuts(transições 

bruscas entre planos, que aceleram a ação), fala veloz, assuntos variados e múltiplos 

interesses que são retratados de maneiras diversas, pois baseiam-se na visão do vlogueiro. 

Youtubers são figuras que representam essa nova relação do usuário com a velocidade e o 

tempo, incorporando em sua performance a aceleração como modo de não deixar espaços 

vagos, fazendo com que o entretenimento oferecido possa ocupar liquidamente todos os 

espaços. Essa lógica não é exclusiva dos os youtubers, como já mencionado, todo o sistema 

de funcionamento da web caminha para essa dinamicidade de navegação, em que tudo 

acontece rápido, ao mesmo tempo e o tempo todo. 

As estratégias são múltiplas para aproveitar-se do tempo limitado e da rápida 

velocidade. Algumas dessas estratégias exploram o teor da apelativo da linguagem,  onde 

através da quebra da quarta parte, com o olhar e falas direcionadas ao espectador, deixando a 

narratividade em segundo plano. A Ypióca, em 2013, trouxe conceito “Vamos Braziliar” em 

um anúncio pre roll, utilizando como garoto propaganda o ator americano John Travolta. Os 

primeiros segundos do filme contam com a apresentação do tema e do produto, seguido do 

ator dizendo diretamente para a câmera “dont skip”, em forma de uma súplica cômica. Nesse 

caso, a ator consegue reter a atenção pela interação direta com o usuário. 
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O The Voice, em 2014, também usou o formato pre roll  de forma criativa (dentro de 

uma tendência de outros anunciantes), explorando a interface do própria formato, 

principalmente na ferramenta skipAd. Trazendo uma ressignificação, o anúncio deixa o 

usuário ser o jurado do programa de talentos durante os 5 segundos, depois dos quais, se 

houver a permanência na propaganda, a dupla de cantores se apresenta tem sua aprovação. 

Uma interação com o usuário e com o uso do formato que deu certo para os anunciantes. 

Após os segundos obrigatórios a logo surge com a frase “Gostou de julgar? Então vai amar 

assistir.”. 

A narrativa pre-roll é talvez a melhor comprovação da velocidade que o meio 

audiovisual vive. O dilema é construído sobre a velocidade: como construir uma narrativa, 

com elementos que tragam persuasão a favor da marca/produto/serviço, em um espaço de 

tempo tão restrito? Esse quebra cabeça tem sido montado através do uso da criatividade, 

conhecimento de elementos narrativo que podem ser reorganizados e entendimento das 

modificações que vive o usuário no mundo digital, sendo todas essas peças fundamentais 

para  reter o consumidor de forma rápida. 

3.3 IMPLICAÇÕES NA PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

 As implicações do pre-roll para a produção audiovisual publicitária envolve 

principalmente a velocidade. O ponto central da sua influência está na falta de tempo 

disponível dentro do meio digital, o qual é comandado pelo usuário. Sem tempo, as ideias 

criativas terão que aproveitar ao máximo os poucos segundos, explorando a narrativa 

tradicional publicitária a favor do meio digital, hora mantendo suas estruturas, hora 

modificando toda ela. O desapego ao “modelo certo” torna-se um bom ponto de partida, 

abrindo mão de concepções de organização antigas que talvez não façam mais sentido para o 

usuário, por isso, o pre-roll reabre um grande espaço para a criação dentro da publicidade, 

focada principalmente na busca da atenção. 

 Pela singularidade do uso, e configurações específicas o pre-roll reacende na 

publicidade a necessidade de reinvenção e experimentações. Da mesma forma que nos anos 

50 tiveram muitas adaptações da linguagem audiovisual a partir do rádio, tentando-se 

construir a linguagem que fosse legitimamente televisiva, no momento atual há uma 

adaptação do modelo tradicional de produção, envolvendo os elementos narrativos em 

possíveis reestruturações,  apontando para um linguagem legitimamente não só digital, mas 

universal das mídias em convergência, onde a velocidade afeta a todos os meios de 
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comunicação por igual, mas com expressões diferentes. A expressão audiovisual de anúncios 

pode ser percebida no pre-roll, um formato que atende a velocidade que o usuário vive. 

 A primeira constatação a partir das análises dos diferentes momentos da televisão foi 

que o pre-roll modifica a lógica tradicional dos acontecimentos, a narrativa se transloca para 

atender a retenção da atenção de forma mais rápida. Enquanto que no tradicional tem-se uma 

organização que aumenta sua frequência de acontecimentos e proporcionalmente o interesse 

do espectador, no pre-roll opta-se pela colocação do clímax, do ápice ou da quebra de 

expectativa no início do filme. Naturalmente na produção audiovisual publicitária tradicional, 

o início serviria para apresentação, introdução ou pelo menos uma pequena construção de um 

problema que é resolvido do meio para o fim do anúncio. Tal modificação faz com que, além 

da introdução receber elementos de destaque sobre o restante do filme, o desenvolvimento e 

conclusão tenham um poder argumentativo muito forte, para que o usuário não seja frustrado 

em relação a sua escolha de espera. 

 O uso de imagens com grande apelo visual também é uma implicação do anúncio pre-

roll. Não se liga necessariamente a imagens de altíssima resolução, mas sim na escolha de 

recortes que possam causar sensações rapidamente. Nesse sentido, o uso de planos que vão do 

primeiríssimo até o médio aumentam, pois esse intervalo de planos tem maior capacidade em 

captar expressões faciais dos personagens. Os cortes também aumentam, conseguindo dar 

milésimos a um plano, utilizando-se de jump cuts para acelerar ainda mais a narrativa. A 

utilização da figura humana, como modo de identificação rápida é outro elemento recorrente 

dentro do formato pre-roll, mas essa identificação não se limita a essa figura. O fato é que, 

pela real necessidade que gerar um rápido reconhecimento da situação/informação deseja, 

anunciantes têm sido estimulados a utilizar elementos culturais de fácil identificação, sejam 

pessoas ou memes, virais, jargões, etc. 

 Outra aproximação percebida é com a linguagem das redes sociais e dos usuários, uma 

tendência que diz respeito a conhecer melhor como o consumidor interage, como ele reage e 

emite opiniões. O uso de uma linguagem informal e clara deixa as mensagens com um teor 

mais leve e inteligível, facilitando a compreensão. Mesmo não sendo uma exclusividade que 

esse formato trouxe para a produção, é com certeza algo que ele impulsionou as marcas a 

fazerem.  

 Por fim, a mensagem que o próprio formato diz para os produtores: é possível inserir 

conteúdo de forma eficaz em qualquer espaço. A tendência é que esses espaços se tornem 

cada vez mais escassos, demandando perícia das funcionalidades de cada elemento narrativo 
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para que o filme seja aceito no local de inserção, sem estranhamento por parte do público. É 

um grande desafio, mas o pre-roll vem atestar que é possível. 
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CONSLUSÃO 

 

Ao olhar para cada era da televisão e analisar anúncios publicitários desenvolvidos em 

cada uma delas, buscou-se perceber a reestruturação que a produção audiovisual viveu ao 

longo dos anos. A partir dos anos 50, com o início da televisão, até o momento 

contemporâneo com a chegada de novos formatos como o pre roll, que desfia a logica da 

produção tradicional.  

Olhar as novas possibilidades e tentar prever possíveis caminhos para a produção é 

importante para que os objetivos de comunicação continuem sendo alcançados. O pre roll é 

um formato de vídeo que expressa às modificações sociais em torno da produção publicitária, 

onde a linguagem digital se torna cada vez mais rápida, envolvendo os discursos e mensagens 

em uma nova dinâmica que visa o aproveitamento dos mínimos espaços. Se o mundo acelera 

suas relações não se torna viável para a publicidade continuar com modelos de produção 

audiovisuais antigos. E se a atualização de novos modelos é eminente torna-se pertinente 

entender porque antigos modelos foram substituídos, e quais suas contribuições para a 

construção de novos, como o pre roll. As eras da televisão revelam as modificações não só na 

mídia, mas também no espectador que passou a ser mais exigente frente as narrativas 

audiovisuais, fossem publicitárias ou não. Hoje se acredita menos, e a fidelização é mais 

difícil frente a competição acirrada pela atenção do indivíduo. 

A forma de se destacar e não se perder no fluxo de informações da internet 

apresentadas pelo pre roll consiste principalmente no uso de forma alternativa de elementos 

narrativos tradicionais como clímax, desfecho, desenvolvimento e apresentação. A 

modificação a colocação desses elementos torna os anúncios mais dinâmicos e diretos, 

aproveitando a o máximo dos poucos segundos disponíveis. O mercado publicitário, 

entendendo essa nova dinâmica nativa digital tem enfrentando os 5 segundos como uma 

oportunidade de experimentar, conseguindo resultados diversos. A negatividade talvez esteja 

na perca de narrativas lúdicas, que construam histórias, devido a limitação de espaço para se 

desenvolver tal modelo. Em relação à capacidade de diminuir mais ainda o tempo e ainda 

conseguir construir uma narrativa tem-se uma grande uma incerteza, podendo cair em uma 

onda de anúncios meramente informativos. 

 O pre roll é apenas um dos formatos novos que o mundo pós-moderno criou. Existem 

muitos outros formatos que valem ser analisados segundo a ótica do mundo em conexão, 

veloz e dinâmico para se conseguir ter uma visão mais completa do futuro da produção 
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audiovisual publicitária, sendo muita pretensão que um formato apenas consiga abarcar toda 

complexidade que as transformações que o mundo contemporâneo exerce sobre o fazer 

publicitário. 
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