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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar de que modo a mensagem de 
anúncios varejistas criativos é recebida por consumidores em geral, em comparação 
aos anúncios varejistas tradicionais, que são focados em preço. O método utilizado 
para alcançar este resultado foram entrevistas focalizadas, de caráter qualitativo e 
com perguntas semi estruturadas, comparando dois anúncios de pacotes de 
telefonia móvel. Os resultados obtidos com a pesquisa foram muito relevantes para 
entender quais os pontos negativos e positivos de cada uma das abordagens 
publicitárias, a partir da visão do consumidor.  
 
 
Palavras-chave: Comunicação. Criatividade. Publicidade. Varejo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

This paper's purpose is to analyze how the message of creative retail ads is 
received by consumers in general, compared to the traditional retail ads that are 
focused on price. The method used to achieve this result was qualitative focused 
interviews with semi structured questions, comparing two advertisement of mobile 
phone packages. The results obtained with the research were very relevant to 
understand the negative and positive aspects of each advertising approaches, from 
the consumer's perspective. 
 

 
Keywords: Communication. Creativity. Advertising. Retail.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Experimente perguntar a qualquer um da área de Comunicação qual a 

característica fundamental de alguém que trabalha ou que quer trabalhar com 

publicidade. As respostas provavelmente serão, em sua grande maioria, as mesmas 

e se resumirão a uma palavra: criatividade. Esta qualidade -praticamente intrínseca 

ao curso de Publicidade e Propaganda- é aquela que caracteriza o sujeito que 

possui a habilidade de pensar além do comum, de trabalhar com novas ideias, de 

surpreender, emocionar e fazer determinado público rir, exatamente por fugir do 

convencional. Este universo criativo que é tão inerente ao publicitário, pelo menos 

frente a um imaginário social, concentra-se muitas vezes somente nas grandes 

agências, empresas multinacionais e nos grandes prêmios da área, como o Festival 

de Cannes, por exemplo.  

A criatividade publicitária às vezes é tão restrita, que um dos principais 

choques e frustrações de um jovem formado, que acabou de sair da faculdade de 

Publicidade e chega ao mercado sem experiência, é ver que o dia a dia dentro de 

uma agência é, muitas vezes, mais voltado a uma criação mecânica e sem grandes 

surpresas do que a uma rotina focada em criar trabalhando com novas ideias e 

formatos. É possível perceber isso a partir dos olhos de um cidadão comum, que 

não é formado na área, em um dia normal de sua vida. Quantos materiais 

publicitários chegam até ele durante o dia? Qual o padrão da maioria dessas peças? 

Pensando em perguntas como essas, entende-se que quando falamos de 

publicidade “cotidiana”, encontramos, na grande parte das vezes, uma linguagem 

que se encaixa muito mais como “mais do mesmo” do que como uma produção 

criativa, fora dos padrões. Um tipo muito comum deste primeiro tipo de material 

publicitário é o chamado “varejão”, vulgarmente usado por profissionais da 

propaganda para designar aquele material que busca vender um produto a um 

consumidor de maneira bastante chamativa, usando elementos visuais como boxes, 

cores vibrantes, fontes gigantes, entre outros recursos que chegam a ser muitas 

vezes cômico. 

É pensando neste contexto que surge a questão-problema que será estudada 

neste trabalho: como o sujeito comum, cada vez mais perto de propagandas 

agressivas, que seguem uma receita já usada há anos e que dão destaque para 

preço, oferta e características “imperdíveis” dos produtos e cada vez mais longe do 
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universo publicitário de criações inovadoras e dignas dos maiores prêmios de 

criatividade vê cada uma dessas produções? 

Para estudar e procurar responder essa pergunta da maneira mais eficiente 

possível, a metodologia utilizada além de pesquisa bibliográfica, foi uma pesquisa 

qualitativa, com entrevistas focalizadas e um questionário composto, em sua 

maioria, por perguntas abertas, com a finalidade de ir mais à fundo nas respostas 

dos participantes da pesquisa. Ela foi aplicada a 30 estudantes de graduação da 

Universidade Federal de Goiás, que foram submetidos à análise de dois anúncios, 

sendo um criativo e outro tradicional -como será chamada aqui a linguagem mais 

direta e agressiva, já explicada no parágrafo anterior- e tiveram que responder à seis 

questões relacionadas a eles. 

Antes de chegar a esta parte do trabalho, porém, foi necessário estudar, 

explorar e expor os conceitos envolvidos no tema. Assim sendo, o próximo capítulo 

desta produção discorre sobre a criatividade e os conceitos por detrás dela, 

fundamentados principalmente por Kneller e Barreto. Com o objetivo de 

contextualizar o leitor sobre a definição dessa competência, assim como a evolução 

dos estudos voltados à ela, este item traz além de teorias da Psicologia e da 

Filosofia, cases mais atuais que buscam comprovar como a criatividade dentro da 

publicidade pode ser uma boa estratégia de persuasão.  

Já o terceiro capítulo integra este trabalho com a finalidade de apresentar o 

mercado varejista - objeto deste estudo - através de acadêmicos de peso na áreas 

de Marketing e Administração, como Las Casas. Além de introduzir o leitor nesse 

mercado, esse trecho deste trabalho procura, principalmente, desconstruir a imagem 

que as pessoas têm de varejo, ligando-o sempre à essa imagem de comunicação 

agressiva. 

Chega-se então ao quarto e último capítulo, que aborda a metodologia usada, 

baseada na literatura de Flick e por fim, analisa as respostas de todas as entrevistas, 

explorando-as dentro do objetivo principal do trabalho e das teorias propostas 

anteriormente, principalmente aquelas abordadas no capítulo sobre criatividade.  

Considerando isso, o objetivos ao decorrer deste trabalho serão os de 

apresentar o conceito de criatividade para entender do que se trata afinal, uma 

produção criativa, além de falar também sobre o mercado varejista, de forma geral 

porém completa, visando apresentar ao leitor os verdadeiros significados do varejo, 

muito além do que entende-se popularmente sobre este serviço. Por fim, analisar a 
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pesquisa comparativa entre um anúncio criativo e outro que apoia-se em recursos 

típicos do “varejão” para chegar ao objetivo final deste trabalho: descobrir de que 

forma o público entende e recebe um anúncio varejista em comparação com um 

anúncio tradicional e dessa forma, levantar quais os pontos negativos e positivos em 

cada uma dessas mensagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

13 
 

2 CRIATIVIDADE: DEFINIÇÕES, TEORIAS E REFLEXÕES 

 

O primeiro passo antes de estudar anúncios publicitários e pesquisar a relação 

do consumidor com a linguagem usada em peças varejistas é entender e ir à fundo 

da competência que norteia o trabalho publicitário: a criatividade. Originada do latim 

creare, que significa “criar”, a palavra criatividade diz respeito à capacidade humana 

de criar e produzir novas ideias e pensamentos. Porém, mesmo sendo um campo de 

estudo discutido desde a Antiguidade, a pesquisa acerca da criatividade só ganhou 

força e expressividade durante o século XX, sendo considerado relativamente novo 

quando comparado com outras áreas. 

A partir das considerações acima e do conteúdo apresentado a seguir, este 

capítulo tem como objetivo contextualizar o leitor de maneira geral acerca do 

conceito de criatividade através de teorias e, em seguida, pretende aprofundar suas 

diferentes definições na atualidade e por fim, explicar a importância da criatividade a 

partir da visão publicitária. 

 

2.1 Criatividade a partir das teorias filosóficas da Antiguidade 

 

É comum a profissionais e artistas que trabalham diretamente com criatividade 

e dependem de ideias para cumprirem suas demandas depararem-se com bloqueios 

criativos e culparem a falta de “inspiração” por essa situação. Esta constatação, 

apesar de ser usada muito mais por força de expressão do que por se tratar de uma 

verdade, ilustra, em partes, o que filósofos e pensadores da Idade Antiga entendiam 

como criatividade. 

De acordo com Lubart (2007), alguns textos gregos e judaico-cristãos 

defendiam que o espírito era formado por duas câmaras: uma delas era preenchida 

por uma inspiração que devia ser enviada por Deus para o indivíduo e a outra, 

deveria ser dedicada à expressão desta mesma inspiração.  

Alguns filósofos como Platão, por exemplo, defendiam essa visão de que a 

criatividade era uma inspiração divina, que deveria ser materializada e desenvolvida 

através da inteligência humana. Ou seja, para ele, havia uma intervenção de Deus 

para que o ser-humano pudesse ter boas ideias e que o indivíduo em si era apenas 
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uma ferramenta para a concretização desse ato.  

Kneller (1978) entende a vertente filosófica citada acima como a criatividade a 

partir de uma intervenção divina e defende que “essa noção sem dúvida surgiu da 

tentativa de explicar a extraordinária originalidade das grandes obras criadoras”. 

(KNELLER, 1978, p. 32). Este pensamento era tão disseminado que aparece, 

inclusive, dentro mitologia grega como a figura de Orfeu, filho de Apolo. Ele era 

conhecido como o poeta e músico mais talentoso que já viveu no planeta e segundo 

a lenda, recebeu como um presente divino o dom de tocar e encantar animais e 

homens com a sua doce lira. 

Outra teoria forte durante a Antiguidade, era a da percepção da criatividade 

como loucura. Também idealizada por Platão, que não reconhecia a diferença entre 

a intensidade de uma visitação divina e um acesso de loucura, essa corrente foi 

retomada mais tarde por muitos poetas e escritores, como Shakespeare e 

Baudelaire, que registraram em algumas de suas obras o processo de escrita e 

criação como um momento em que eram atingidos pela insanidade. (BARRETO, 

2004, p. 88). 

Em contraposição, Kneller defende que:  

 
“Muitas vêzes o gênio, especialmente o artístico, parece separado da 
loucura apenas por um fio de cabelo. A extrema sensibilidade do artista e 
sua tendência para forçar ao extremo a própria natureza são a prova 
suprema de sua sanidade.” (KNELLER, 1978, p. 34)  
 
 

A criatividade vista sob essas duas óticas não é, porém, exclusividade dessa 

época. Durante o século XIX e XX, alguns estudiosos ainda defendiam os princípios 

de intermédio de uma força externa na atividade criativa e o da falta de sanidade 

como uma das motivações que levam uma pessoa à habilidade criativa.  

Tendo como um exemplo da primeira filosofia citada acima, o filósofo Jacques 

Maritain declara que a criatividade é uma capacidade que tem sua origem a partir do 

supernatural. Para ele, a habilidade criativa depende do 

 
reconhecimento da existência de um inconsciente, ou melhor, preconsciente 
espiritual, de que se davam conta Platão e os sábios, e cujo abandono em 
favor do inconsciente freudiano apenas é sinal da estupidez de nosso 
tempo. (MARITAIN, 1953, p. 91 apud KNELLER, 1978, p. 33) 
 

A teoria da criatividade como loucura também encontrou muito respaldo no final 

do século XIX, através de teses como a de Cesare Lombroso e Sigmund Freud. 
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Lombroso, sociólogo e psiquiatra italiano, baseou-se em homens que foram 

destaques na história por sua criatividade e genialidade mas que sofriam de algum 

transtorno psíquico ou mental para alegar que natureza não-racional da arte e da 

criação podem ser explicadas patologicamente. (KNELLER, 1978, p. 34). 

Na visão de Freud, no entanto, os artistas enxergavam a arte como uma 

maneira de expressar enfrentamentos e conflitos internos que, caso manifestados de 

outra forma, poderiam vir a se transformarem em neuroses1. (BARRETO, 2004, p. 

88). 

De volta à Antiguidade, é importante salientar que mesmo existindo diversas 

teorias no séculos mais atuais que enxergavam a criatividade como fruto de um dom 

divino ou da loucura, foi ainda na Grécia Antiga que essas constatações -

principalmente a de intervenção divina- foram refutadas pela primeira vez. Foi 

Aristóteles, aluno de Platão, que questionou essa ideias da criatividade como 

inspiração”. De acordo com ele, a capacidade criativa tem origem interna e não 

externa, como defendia seu mestre. (LUBART, 2007, p. 12). 

Historicamente, as turbulências do Império Romano, a sua queda, seguida pelo 

início da Idade Média, o estabelecimento do feudalismo e a participação política 

cada vez mais forte da Igreja dentro da sociedade impediram que estudos e teorias 

voltadas para criatividade fossem levados para frente no Ocidente. 

 

2.2 Criatividade a partir das teorias filosóficas modernas 

 

Foi somente durante o Renascimento, época em que os valores da Grécia 

Antiga começaram a ser retomados pela sociedade, que a criatividade também 

voltou a ser objeto de discussão entre estudiosos. Ao fim do Renascentismo, a teoria 

do gênio intuitivo surgiu através de estudos de diversos pensadores e escritores, 

com destaque para Kant. Para esses teóricos, a criatividade é uma forma de intuição 

extremamente desenvolvida, ou seja, uma capacidade existente em gênios. Para 

estas pessoas, o ato de criação surge de maneira direta e imediata, o que para o 

“homem comum” poderia custar horas de divagação e esforço. Segundo Kant, a 

criatividade é ainda um processo natural, com suas próprias regras e que por isso, é 

                                                
1
 Neurose, para a psicanálise, são conflitos psíquicos gerados pelas experiências individuais de cada              

um, sejam elas traumas ou não. Em geral, neuroses podem ser entendidas como doenças psíquicas. 
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impossibilitada de ser ensinada formalmente a outras pessoas. (BARRETO, 2004, p. 

89). 

Outra teoria de muita força na Idade Moderna foi consequência dos estudos da 

teoria da evolução de Charles Darwin. A hipótese da criatividade como força vital foi 

levantada pelo biólogo Edmund Sinnot e é baseada na capacidade da natureza e da 

vida se organizar e se autorregular e assim, sempre gerar novas espécies. Aplicado 

à capacidade humana, pode-se entendê-la como a teoria que entende a criatividade 

como a habilidade de encontrar ordem e sentido em um amontoado de coisas que 

não fazem sentido. Dessa maneira, o biólogo defendia que o poder do ser humano 

transcende o de qualquer animal, apenas pelo seu poder de imaginação e criação de 

novidades. (KNELLER, 1978, p. 36). 

Similar ao conceito da força vital, por envolver a natureza e o universo em sua 

concepção, a teoria da criatividade como força cósmica também teve grande 

importância para os estudos acerca da capacidade criativa humana. Alfred North 

Whitehead, filósofo e matemático britânico que conduziu essa vertente de pesquisa 

acreditava na existência de uma criatividade universal que é inerente a tudo que 

existe no mundo.  

Para ele, ela poderia ser dividida em dois tipos, sendo um em forma de 

renovação, ou seja, tudo o que já existe precisa em algum momento ser recriado, 

reformulado. No segundo sentido, Whitehead defende que este tipo de criatividade 

também é capaz de produzir experiências e situações completamente novas, sem 

precedentes ou reaproveitamento de algo que já existe.  

Além disso, o filósofo também via este processo como um reflexo do ciclo da 

educação e, devido a isso, segundo Kneller (1978, p. 37) acreditava que “assim 

como tudo no universo incessantemente se cria a si mesmo, também aquêle que 

aprende está continuamente realizando sua natureza”.  

Após um panorama filosófico e psicológico das teorias da criatividade até o 

século XXI, é o momento de adentrar em um espectro mais técnico, o que permitiu 

inclusive mais visibilidade e investimento intelectual no assunto.  

2.3 Criatividade a partir do século XIX 

 

Depois de 1800, estudos psicológicos acerca da criatividade começaram a se 
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popularizar e dessa forma, passaram a ser tratados de maneira mais científica. A 

primeira teoria psicológica abordada tanto por Barreto (2004) e por Kneller (1978) 

em suas obras, foi o associacionismo. Essa escola dominou a psicologia no século 

XIX e segundo ela, “novas idéias são criadas a partir das velhas por um processo de 

tentativa e erro”. (BARRETO, 2004, p. 90).  

Para o associacionismo, alguém em processo de criação irá apelar para uma 

certa combinação de ideias que ao serem trazidas à mente, darão luz a outras tantas 

e assim em diante, até chegar em uma que seja a solução de seu problema. É, 

portanto, segundo Kneller, uma teoria baseada em: 

 
associar idéias, derivadas da experiência, segundo as leis da frequência, da 
recência e da vivacidade. Quanto mais freqüentemente, recentemente e 
vividamente relacionadas duas idéias, mais provável se torna que, ao 
apresentar-se uma delas à mente, a outra a acompanhe. (KNELLER, 1978, 
p. 39) 
 
 

Porém, Kneller também aponta que esta teoria se opõe ao que é conhecido 

como pensamento novo, já que valoriza mais as conexões já estabelecidas do que 

aquelas originais. Por isso, para ele, confiar em associações passadas não produz 

nada original, apenas produtos comuns e previsíveis. (KNELLER, 1978, p. 39). 

Barreto conversa com Kneller, concorda com as falhas apontadas por ele mas 

vai um pouco mais longe ao “corrigir” a teoria associacionista. De acordo com ele, a 

partir de uma visão um pouco mais publicitária, não é “mais criativo quem mais 

associações adquiriu, mas sim quem mais adquiriu elementos não associados… e 

saiba associá-los com originalidade”. (BARRETO, 2004, p. 91). 

Foi ao final do século XIX que surgiram os primeiros estudos empíricos acerca 

da criatividade. Francis Galton realizou experimentos entre 1879 e 1883 e colocou à 

prova a ideia de que as características, mentais e psíquicas que levam uma pessoa 

a ser criativa têm origem genética. Para provar sua teoria, Galton levou em 

consideração pessoas reconhecidas por suas obras e por sua genialidade criativa. 

(LUBART, 2007, p. 13). 

Galton continuou a pesquisar a criatividade de maneira empírica, levando em 

consideração, inclusive, sua própria experiência. Ao fazer uma jornada em Londres, 

ele propôs a ele mesmo que anotasse todos os pensamentos que passassem por 

sua cabeça e dessa maneira constatou que novas ideias surgiam a partir da 

associação de pensamentos inconscientes. Segundo ele, “as ideias de um espírito 
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consciente estão ligadas às ideias de um espírito inconsciente por filamentos de 

semelhança”. (GALTON, 1879, p. 162 apud LUBART, 2007, p. 13). 

Outra contribuição de extrema relevância, que foi alcançada através de 

processos empíricos foi uma escala de inteligência, feita por Binet e Simon (1950 

apud LUBART, 2007, p. 13) e que pode ser considerada uma das primeiras 

maneiras de testar a capacidade criativa de um indivíduo, através de dinâmicas 

como a de pedir para nomear todos os objetos ao redor dele.  

Foi Wallas, em 1926, que foi além de apenas conceituar o termo e descobrir a 

origem das “boas ideias”. O teórico criou um modelo de processo criativo, dividido 

em quatro etapas, sendo elas: preparação mental, incubação, iluminação e 

verificação. Esse mapeamento foi tão importante que serve como inspiração para 

processos de criação até os dias atuais. 

Outra explicação encontrada dentro da psicologia e que tem como objetivo 

fundamentar a origem da criatividade é a teoria da Gestalt. Antes de explicá-la no 

contexto da capacidade criativa, é importante entender o que a palavra “gestalt” 

significa. De origem alemã, a palavra significa “forma” e por isso, é também 

conhecida como psicologia da boa forma e tem como principal característica o 

reconhecimento de partes para se alcançar o entendimento do todo.  

Para os teóricos desta vertente, o pensamento criador é, a princípio, uma 

reconstrução de formas incompletas ou deficientes. A partir disso, o indivíduo 

interessado na resolução desse problema passa a vê-lo como um todo, concentra-se 

em resolver a parte deficiente desse conflito e através disso, consegue restaurar a 

harmonia total do processo. Porém, há também críticas quanto a essa teoria. Para 

Kneller,  

 
a teoria da guestalte explica de maneira até satisfatória os casos em que o 
pensador começa com uma situação problemática. Mas não consegue 
explicar como êle procede quando parte da tarefa criativa consiste em 
realmente encontrar tal situação. (KNELLER, 1978, p. 41).  
 
 

 

Chega-se agora a uma das mais importantes teorias psicológicas do século 

XIX, tanto para o estudo da criatividade quanto para além dele. A psicanálise, criada 

por Sigmund Freud, acreditava que a criatividade tinha sua origem no inconsciente 
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ou id2 do indivíduo. Ao criar este conflito, o inconsciente iria, hora ou outra, trazer à 

tona uma solução. Entretanto, dois caminhos seriam possíveis nesta trajetória, 

sendo que se essa solução para o conflito estivesse de acordo com o objetivo do 

ego, o resultado seria um comportamento criativo. Caso essa solução contrariasse 

os desejos do ego, o processo seria reprimido e transformado em uma neurose, ou 

seja, um problema psíquico para o indivíduo. (BARRETO, 2004, p. 92).  

Em resumo, na psicanálise as neuroses e a criatividade têm sua origem na 

maneira como o inconsciente age diante do ego. Se for de maneira positiva, resulta 

em criatividade, porém, se a reação for negativa, o resultado são conflitos psíquicos.  

A psicanálise moderna inclusive refuta toda a teoria da criatividade como 

loucura, apresentada ao início deste trabalho, já que para ela, pessoas criativas 

devem ter um ego tão flexível a ponto de viajarem pelo seu id e voltarem “em si” sem 

maiores transtornos e com suas descobertas à salvo. Outro fato que também refuta 

a teoria acima citada foram testes aplicados nos Estados Unidos e que, ao 

estudarem indivíduos com esquizofrenia, perceberam traços de inflexibilidade, falta 

de originalidade e incapacidade de lidar com novos problemas. (BARRETO, 2004, p. 

93). 

Os estudos acerca da criatividade promovidos pela psicanálise foram 

fundamentais para guiar a pesquisa contemporânea sobre o assunto, ainda que 

tenha suas limitações e tenha sido, inclusive, questionada e modificada por algumas 

vertentes, como a neopsicanálise/neofreudianos. 

 Esta última corrente “corrige” a psicanálise ortodoxa, constatando que ao invés 

de ser fruto do inconsciente, a criatividade é, na verdade, originada do pré-

consciente. A principal diferença entre esses dois “tipos” de consciência, é que o 

pensamento criativo é despertado no pré-consciente quando o ego se relaxa. 

Segundo os neofreudianos, o inconsciente é capaz de engessar os processos, ao 

invés de flexibilizá-los, o que o liga a conflitos e impulsos reprimidos. Sendo assim, a 

pessoa criativa é aquela que consegue recorrer ao seu pré-consciente com maior 

                                                
2
 O id é parte da psique, ou seja, da estrutura mental do humano, segundo Freud. Além dele, formam  

essa estrutura também o ego e o superego. Conforme os estudos psicanalistas apontam, o id é a 
parte da psique que acompanha o ser humano desde seu nascimento e é responsável pelos nossas 
ações mais instintivas. O ego, por sua vez, começa a aparecer por volta dos dois anos de idade e é 
voltado mais para o exterior, fazendo com que nossas ações passem por um filtro de consequência 
antes de serem colocadas em prática, sendo assim, ele “controla” nosso id. Já o superego, que 
desponta na criança a partir dos 3 anos, é resultado daquilo que se aprende com os pais e também 
com o contato com o mundo exterior, como normas e leis. É, portanto, a parte da psique que fica 
encarregada do cumprimento de regras morais. 
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liberdade, encontrando espaço para ser flexível. É ele que torna possível a 

capacidade de rearranjar e misturar ideias, de acordo com Kneller (1978). 

Kneller reconhece a importância desta correção neopsicanalista frente ao 

freudianismo ortodoxo porém, discorda de Freud ao assumir a excessiva rigidez de 

das esquematizações e divisões da psique e defende que para ele “é mais provável 

que a imaginação e a criatividade, embora particularmente fortes no pré-consciente, 

estejam presentes até certo ponto em todos os níveis da atividade mental”. 

(KNELLER, 1978, p. 48). 

Nas concepções freudianas apresentadas anteriormente, a criatividade existe 

como forma de resolver conflitos e problemas e portanto, é uma maneira de reduzir 

tensões. Porém, surgem estudos intitulados de “reações ao freudianismo” que 

passam a ver a criatividade além de uma simples aliviadora de problemas, e sim 

como um processo que tem como fim si mesmo. Ou seja, o indivíduo criador não 

passa a utilizá-la apenas para livrar-se de tensões mas também para aproveitá-la em 

si. (KNELLER, 1978, p. 48-49). Esse pensamento é o que caracteriza a criatividade 

como um desafio, algo que intriga e que desperta o interesse em solucionar 

problemas.  

Dois são os autores que, de acordo com Kneller, lideram a vertente citada 

acima. O primeiro, E. G. Schachtel, acredita que a criatividade é resultante da 

abertura ao mundo exterior e portanto, das experiências do indivíduo. Ela se 

caracteriza, logo, pela capacidade de permanecer aberto ao mundo. Assim, 

 
o homem, afirma Schactel, precisa ser criador, não porque haja de exprimir 
os impulsos interiores que há nêle, mas porque precisa relacionar-se com o 
mundo em derredor. Para fazer isso satisfatoriamente êle tem de fugir aos 
conceitos usuais, a fim de ver o mundo de maneira nova. (KNELLER, 1978, 
p. 50) 
 
 

O segundo teórico, Carl R. Rogers, vai ainda além da criatividade como 

maneira de se relacionar com o mundo exterior. Ele a divide em dois sentidos, um 

estrito e outro amplo. A primeira definição, mais estrita, refere-se à criatividade como 

um tipo de comportamento, guiado pela intuição e espontaneidade e que produz 

obras de artes, por exemplo. Já em sua segunda acepção, ele relaciona a 

capacidade criativa com o potencial de autorrealização do indivíduo. Neste sentido, 

uma pessoa é criativa conforme as realizações de suas aspirações. (KNELLER, 

1978, p. 51-52). 
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Em 1950, outra hipótese de destaque no estudo da criatividade foi proposta 

pelo psicólogo J. P. Guilford. É importante sinalizar aqui que Kneller (1978) inclui os 

estudos de Guilford dentro da vertente chamada por ele de Análise Fatorial. 

Voltando aos estudos de Guilford, através de testes, o psicólogo constatou que a 

inteligência criativa necessita de algumas capacidades intelectuais, tais como a 

detecção de problemas, aptidão para análise, avaliação, síntese e também certa 

flexibilidade de pensamento (LUBART, 2007, pg. 14). Os experimentos de Guilford 

foram a base para estudos futuros, baseados em uma abordagem mais cognitiva, ou 

seja, atrelando a criatividade à processos de aquisição de conhecimento.  

Ao dividir a mente do ser humano, Gilford chegou a 120 capacidades 

diferentes, entre elas, apenas 50 conhecidas. Fez, então, uma nova divisão em duas 

classes principais: uma pequena, referente à memória e outra maior, que é a 

capacidade de pensamento. Dentro desta última, ainda subdividiu-a em mais três 

capacidades, sendo elas, cognitivas, produtivas e avaliativas.  

Aqui o foco será abordar a segunda delas, a capacidade produtiva, a 

responsável pela geração de novas ideias. Para Guilford, o pensamento dentro delas 

pode ser convergente ou divergente. O primeiro consiste no processo em que há um 

problema, mas também há um padrão para resolvê-lo. Já no pensamento divergente 

o problema ainda será descoberto e como não há um só método de resolvê-lo, é 

necessário o uso da criatividade para levantar possíveis soluções. (BARRETO, 

2004, p. 95).  

Também foi J. P. Guilford quem chamou atenção para a falta de interesse dos 

pesquisadores no campo de pesquisa da criatividade, em um discurso em 1950, 

enquanto ainda era presidente da Associação Americana de Psicologia. Após essa 

declaração, as produções científicas voltadas para esse tema aumentaram 

significativamente. Guilford, em seu artigo Criatividade: retrospecto e perspectivas, 

de 1977, verificou que o número médio de publicações sobre criatividade entre 1930 

e 1935 era de 6, enquanto em 1965 foram registrados por ele cerca de 95 artigos 

voltados para o tema. (ALENCAR, 1986, p. 25). 

Essa relação criativa-cognitiva continuou a permear os estudos sobre 

psicologia da criatividade da década de 80 até os dias de hoje. De acordo com o 

pensamento de alguns teóricos cognitivistas do início do século XXI, “a criatividade é 

fundada nos processos comuns da cognição, mesmo que os resultados desses 

processos possam ser ‘extraordinários’”. (BINK e MARSH, 2000 apud LUBART, 
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2007, pg. 15).  

Já em um panorama mais recente, o livro The Act of Creation, escrito por 

Arthur H. Koestler em 1964 é, de acordo com Kneller (1978, p. 55), “a mais 

ambiciosa tentativa de integrar as descobertas de várias disciplinas numa teoria 

única de criatividade”. A tese central de Koestler foi baseada nos estudos mais 

recentes do período e alimenta-se das conclusões das mais diversas áreas, como 

psicologia, fisiologia, neurologia e outras ciências.  

De acordo com o autor, todos os processos pelos quais o criador percorre, 

partem de um padrão comum, chamado por ele de bissociação. Este processo é 

baseado “na conexão de níveis de experiência ou sistemas de referências. No 

sistema criador, a pessoa age em mais de um plano de experiência”. (BARRETO, 

2004, p. 98). Isto é, em um pensamento rotineiro, a pessoa segue por caminhos já 

conhecidos, associações já feitas em sua mente. Porém, ao passar pelo processo do 

pensamento criativo, o indivíduo ativa simultaneamente mais de um plano de 

experiência, fazendo diversas conexões.  

Barreto (2004) acrescenta que Koestler defende a tese de que quando duas 

matrizes (chamam-se matrizes o padrão de pensamento citado logo acima) reagem 

entre si, dependendo do tipo de reação, pode resultar em três tipos diferentes de 

produto criativo. São eles: humor, quando há colisão entre elas, síntese intelectual 

quando há uma fusão de matrizes (aqui reside o produto publicitário) ou arte, quando 

a reação é de confrontação entre elas.  

A este trabalho, vamos nos apegar à fusão de matrizes, que origina além de 

produtos científicos também o material publicitário. Como exemplo desta reação, 

Barreto (2004) conta a história da invenção do tipo móvel por Gutenberg. Ao 

observar uma prensa de vinho, Gutenberg associou este universo com o de um 

carimbo e assim, juntou duas ordens de pensamentos diferentes para inventar a 

imprensa -uma chapa fundida como um carimbo e que ao ser prensada ao papel, 

deixava sua impressão ali, legível e nítida.  

Até o reino animal pode ser usado para explicar a teoria da bissociação de 

Koestler como maneira de solucionar problemas de forma criativa. Barreto ilustra 

que 

 
o macho das aves não raro toma para si a tarefa de alimentar os filhotes 
quando a fêmea morre, embora isso contrarie seu hábito: para fazê-lo, 
precisa bissociar duas atividades que normalmente não têm relação mútua 
para ele: descobrir alimento e cuidar da ninhada. Um chimpanzé junta dois 
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pedaços de pau para puxar um cacho de banana para dentro da gaiola (o 
“estalo” que o bicho tem, ao descobrir a solução, é chamado pelos 
psicólogos de insight). (BARRETO, 2004, p. 102) 
 
 

Após visualizar a trajetória dos estudos acerca da criatividade da Grécia Antiga 

até os anos 2000, fica perceptível, ainda que de maneira geral, como as teorias 

foram construídas e como, principalmente durante o último século, pensamentos de 

diferentes estudiosos passam a convergir e conversam entre si, reforçando a 

criatividade como uma combinação de conhecimentos adquiridos e múltiplas 

possibilidades de associações. 

É importante entender que as teorias acima expostas, apesar de terem sido 

apresentadas tentando obedecer à uma linha do tempo, ocorreram muitas vezes de 

simultaneamente e durante longos períodos de tempo. Também é de suma 

relevância entender que todas foram e até hoje são imprescindíveis para o estudo da 

criatividade, mesmo que algumas tenham mais validez ou sejam mais atualizadas e 

melhor contextualizadas do que outras.  

Depois de compreender estas observações, é o momento de situar a 

criatividade, ainda de maneira geral, sem o foco específico em uma área, mas a 

partir de um cenário mais recente.  

 

2.4 A definição de criatividade em um contexto atual 

 

Apesar de todo debate ter sua validade, da criatividade ainda ser um assunto 

em estudo atualmente e cada teoria ter sua parcela de validez, também existem 

algumas teorias mais aceitas por teóricos e acadêmicos sobre a definição mais 

adequada e mais recente de criatividade. Para este trabalho, será considerada mais 

adequada a definição dada por Lubart (2007), que defende que “a criatividade é a 

capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada 

ao contexto na qual ela se manifesta”.  

Para entender essa concepção, é necessário compreender mais a fundo o que 

uma ideia “nova” e também “adaptada” significa. Partindo de uma análise superficial, 

o novo é tudo aquilo que ainda não foi produzido, feito ou manifestado. Porém, não é 

só novo aquilo totalmente original, nunca visto antes. Pode ser considerado novo 

também, por exemplo, ideias antigas que quando associadas revelam um caminho 
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ainda não explorado.  

Há, porém, autores que consideram esta última manifestação de criatividade 

inferior à primeira, ou seja, aquela que nasce de influências e pensamentos já 

existentes. George F. Kneller em uma de suas obras, considera que 

 
 

um dos grandes momentos decisivos da pintura ocidental, por exemplo, foi a 
descoberta, por Giotto, da terceira dimensão. O estudante precoce de hoje, 
que por si mesmo descobre essa terceira dimensão, não deixa de ser 
criador porque Giotto já a revelara antes dêle. Sua criatividade é, porém, de 
ordem inferior porque o estudante de hoje tem a vantagem de, ao contrário 
de Giotto, crescer numa cultura de que a criação de Giotto já faz parte. 
(KNELLER, 1978, p. 16) 

 
 

Para ele, o mais alto nível de criatividade é aquele que é capaz de originar uma 

produção que quebra o costume do que era feito até ali e abre passagem para novos 

pensamentos. Ele ainda aponta essa como “uma das razões pelas quais é difícil 

admirar obras de arte que imitam estilos fora de moda”. (KNELLER, 1978, p. 16). 

A fim de separar reconhecer essas diferenças entre uma ideia “original” e uma 

que pode ser considerada nova, mas que tem sua origem a partir de pensamentos 

antigos, Goswami (2015, p. 64) dividiu a criatividade em duas, chamando-as de 

criatividade situacional e fundamental. Para ele:  

 
a criatividade situacional versa sobre a resolução de novos problemas 
combinando ideias antigas de maneira nova. E a criatividade fundamental 
versa sobre verdadeira originalidade, da qual é capaz só mesmo a 
consciência, em sua liberdade incondicionada. (GOSWAMI, 2015, p. 64) 
 
 

É possível exemplificar os dois eixos definidos por Goswami, através da 

história de grandes inventores e artistas. Para o autor, a máquina à vapor inventada 

por James Watt é um exemplo prático da criatividade situacional, já que a invenção 

surgiu a partir do momento em que o matemático observou que o vapor em bules de 

chá faziam as tampas dos bules levantarem e se movimentarem. A partir da 

percepção de um fenômeno já existente, Watt foi capaz de criar uma das maiores 

invenções da história. (GOSWAMI, 2015, p. 72) 

Exemplos de criativos fundamentais também podem ser encontrados na 

história. Tendo como exemplo a arte de Pablo Picasso, Goswami (2015, p. 69-70) 

prova que artistas como ele, que retrataram a realidade a partir de um contexto 

totalmente novo e até hoje único, são verdadeiros embaixadores da criatividade 

fundamental. Afinal, antes de Picasso, não havia nada no mundo que fosse ao 
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menos parecido com seu estilo de pintura.  

Há também outro fator levado em consideração no momento de avaliar a 

criatividade e suas produções: o entendimento desta capacidade como solução de 

problemas. Porém, a habilidade criativa como solução de problemas será explorada 

no tópico seguinte, ao abordá-la dentro do universo publicitário.  

De volta ao aprofundamento da definição de criatividade proposta ao início 

deste subtópico, ainda é necessário explicar porque uma produção não pode apenas 

ser nova, para ser criativa. Goswami ilustra este cenário através da seguinte 

suposição: 

 
Suponha então que eu construa uma sentença com palavras absurdas que 
com toda probabilidade jamais apareceram na língua inglesa, ou suponha 
que eu chegue a escrever um poema inteiro com sentenças formadas por 
elas. Seria criativo só porque é novo? (...) Pode, sim, haver algo novo, 
materialmente falando, em um poema de palavras justapostas com 
arbitrariedade (...), mas se de tais atos emergir um novo significado na 
consciência, então existirá aí criatividade. (GOSWAMI, 2015, p 64-65). 
 
 

É portanto, através deste exemplo aplicado, que o autor chega à conclusão de 

que é este  

 
aspecto da criatividade - o significado - que distingue a criatividade da 
solução mecânica de problemas. Mesmo a criatividade situacional não é 
apenas resolver problemas. Mesmo a criatividade situacional é uma 
exploração de um novo significado. (GOSWAMI, 2015, p. 65).  
 

 

Para o autor em questão, portanto, o que transforma criatividade em algo além 

da simples solução de problemas ou então do rótulo de algo original, é o significado 

atrelado à ela. É neste ponto que o trabalho volta à Lubart (2007), quando diz que 

uma produção criativa deve também ser adaptada. Em outras palavras, ela “deve 

satisfazer diferentes dificuldades ligadas às situações nas quais se encontram as 

pessoas”. Esta definição, porém, é um pouco abstrata e muito abrangente. Além de 

ser possível associá-la ao “significado” de Goswami, definido no parágrafo anterior, 

também é possível explicá-la de forma mais palpável através de Sant’Anna (1996), 

quando o autor defende que criatividade vai além do ato de dar existência a algo 

novo, ela também deve ser útil à empresa, ao seu criador ou então à comunidade. 

Tendo em vista que o objetivo desta monografia não é o aprofundamento de 

cada conceituação e suas possíveis divergências e sim a compreensão geral de 

forma que possa ajudar no aprendizado didático da palavra criatividade, serão 
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considerados aqui os três seguintes critérios de entendimento de uma produção 

criativa: seu caráter de novidade, ou seja, o fato de ser um resultado que surpreende 

quem vê por ser diferente do que normalmente é feito, o seu significado e portanto a 

sua capacidade de fazer sentido e de ser útil ao ambiente em que está inserida e por 

último, sua competência como resposta à problemas, que será destrinchada um 

pouco mais a frente. 

Ainda vale salientar que mesmo após fazer o levantamento histórico de 

estudiosos desta área, não há uma verdade absoluta no momento de julgar a 

criatividade de uma produção. Afinal, para cada pessoa e para cada contexto, um 

dos critérios terá mais, menos ou igual peso. Os conceitos apresentados 

anteriormente também podem variar muito conforme a realidade de cada indivíduo, 

por serem extremamente subjetivos. Por exemplo, para um profissional brasileiro da 

área de Publicidade, um comercial de cerveja filmado na praia e que fala sobre a 

chegada do verão, provavelmente vai ser considerado convencional e pouco criativo. 

Por outro lado, para um jovem finlandês que nunca viajou para o Brasil, a mesma 

produção pode ser considerada extremamente diferente, nova, eficiente para a 

resolução de um problema e portanto, criativa.  

Com a finalidade de tentar recortar ao máximo a definição de criatividade, o 

item a seguir explorará os caminhos desta competência dentro do âmbito publicitário 

e logo, comercial.  

 

 

2.5 A criatividade no contexto da publicidade 

 

Tendo definido o que a criatividade representa a partir de uma lente mais geral 

e também através de uma visão da psicologia e filosofia, é hora de explorá-la a partir 

do universo e da ótica da publicidade. Começando por apresentar este conceito.  

Apesar de ser encontrada em diversos momentos da História para divulgar 

mercadorias, a publicidade comercial como conhecemos hoje é relativamente 

recente e origina-se a partir de dois acontecimentos, segundo Sant’Anna (1996, p. 

4): a evolução e aperfeiçoamento dos meios físicos de comunicação e o aumento de 

produção industrial, causado pelo avanço da tecnologia. 
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O primeiro fator pode ser exemplificado pela expansão do jornal. Uma vez que  

 
o jornal deixou de ser um orgão veiculador de notícias para o interesse 
restrito de uma determinada comunidade e se transformou numa indústria 
das mais complexas com seus grandes parques gráficos exigindo o 
investimento de vultuosos capitais. Seu espaço, tendo por unidade o 
centímetro de coluna, tornou-se, por isso mesmo, mercadoria que precisava 
ser vendida diariamente, nos balcões de publicidade, para cobrir os custos 
operacionais da empresa e ainda gerar lucros razoáveis. (SANT’ANNA, 
1996, p. 4)  
 
 

O autor ainda afirma, que com a atualização da estrutura do jornal como uma 

mídia “teve nascimento, realmente, a propaganda moderna aplicada ao mundo dos 

negócios”. (SANT’ANNA, 1996, p. 4). 

Porém, o fenômeno acima citado não ocorreu de forma isolada e não foi o 

único responsável pelo “nascimento” e popularização da publicidade como 

conhecida nos dias atuais. Outro período histórico de relevância para esse 

surgimento foi a Revolução Industrial, ocorrida entre o final do século XVIII e XIX, 

que gerou desenvolvimento de máquinas e consequentemente, um aumento de 

produção.  

Antes da Revolução, o padrão existente dentro das fábricas era o de produzir 

quase que sob medida, ou seja, só era colocado em produção aquilo que o 

consumidor realmente precisava e que tinha condições de comprar. Com a produção 

em massa as indústrias precisavam encontrar formas de vender seus produtos para 

que não houvesse saturação de estoque. A solução mais eficaz encontrada foi, 

portanto, a técnica de divulgação persuasiva dessas mercadorias, já que 

 
só a propaganda, com suas técnicas aprimoradas de persuasão, poderia 
induzir as grandes massas consumidoras a aceitar os novos produtos, 
saídos das fábricas, mesmo que não correspondessem à satisfação de suas 
necessidades básicas: comer, vestir, morar, tratar da saúde. (SANT’ANNA, 
1996, p. 5) 
 
 

Outro fator de extrema relevância ocorreu algumas décadas a frente da 

Revolução Industrial, mas serviu como uma maneira de consolidar as estratégias de 

publicidade em culturas empresariais. As consequências do fim da Segunda Guerra 

Mundial fizeram com que o mercado produzisse ainda mais e que as concorrências 

ficassem mais fortes.  

Neste momento, a publicidade se fortaleceu também, porém, também precisou 

trabalhar mais do que vinha fazendo durante as últimas décadas. Para Sullivan 
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(2008), no contexto dos anos 50 

 
logo houve mais de uma grande marca de aspirina, mais de dois 
refrigerantes, mais de três marcas de carro para escolher. Assim, as 
agências de propaganda tinham mais trabalho a fazer (...) Elas tiveram que 
convencer a audiência que o seu produto era o melhor em sua categoria. A 
assim nasceu a propaganda moderna tal qual conhecemos hoje. 
(SULLIVAN, 2008, p. 5, tradução nossa)

3
 

 
 

Através da análise desses cenários históricos é possível entender como a 

publicidade deixou de ser apenas uma estratégia de venda para se tornar parte do 

processo econômico de uma nação. De acordo com Sant’anna, a publicidade “pela 

evolução de suas técnicas, adquiriu nova dimensão. Tornou-se hoje um fenômeno 

econômico e social capaz de influenciar e modificar os hábitos de uma população no 

seu conjunto”. (SANT’ANNA, 1996, p. 5). 

Sendo tão forte assim o mercado da publicidade, resta agora perguntar: qual o 

valor da criatividade nesse cenário? Como resposta a este questionamento, 

trazemos de volta a questão da habilidade criativa como maneira de elucidar 

conflitos, abordada superficialmente no item 2.4.  

Fora do contexto da publicidade alguns teóricos defendem que a criatividade 

sempre tem a ver com a resolução de um problema. E através da ótica publicitária 

isso se transforma em uma certeza. Apesar de ser associada muitas vezes à 

inspiração, criatividade dentro da propaganda tem a ver diretamente com solução de 

problemas. Para Barreto, 

 
a criatividade parte de um problema, na maioria esmagadora dos casos. Ou 
então vai ao problema em casos excepcionais. O problema, contudo, é 
sempre, invariavelmente, componente ativo, verdadeira razão de ser tudo o 
que se compreende sob o título “criatividade”. Simplesmente não há 
criatividade sem problema referente. (BARRETO, 2004, p. 73) 
 
 

Note que Barreto diz que, ainda que excepcionalmente, a criatividade vai até o 

problema. Ou seja, nem sempre ele é o ponto de partida, mas deve existir para que 

se possa iniciar um processo de criação. Para facilitar essa distinção, o autor  

desenvolveu duas hipóteses que ajudam a identificar problemas dentro de alguns 

cases.  

                                                
3
  Soon there were more than one big brand of aspirin, more than two soft drinks, more than three 

brands of cars to choose from. And advertising agencies had more work to do (...) They had to 
convince the audience their product was the best in its category. And modern advertising as we know 
as we know it was born. 
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Como exemplo, ele usa a invenção do Rolomag, um aparelho em formato de 

roda usado para fazer treinamento abdominal. A primeira hipótese que o autor 

constrói como forma de tentar desvendar o processo de idealização do tal aparelho é 

a de que o sujeito identificou que havia uma aceitação quanto a produtos que 

prometiam uma boa forma àqueles que não a tinham. A partir disso, foi atrás de 

procurar um produto fácil, barato, portátil e que cumprisse a sua principal função e 

definiu o seu problema: como trabalhar músculos sem precisar de um aparelho 

grande e que ocupasse espaço? Depois de um determinado tempo pensando e 

explorando essa questão, encontrou o Rolomag como resposta. Assim, ele partiu de 

um problema para chegar até a solução. (BARRETO, 2004, p. 74). 

A outra possibilidade é o caminho inverso, quando descobre-se algo e 

encontra-se uma aplicação para aquilo somente depois. Aplicado ao caso do 

Rolomag, poderia ser explicado da seguinte forma: o filho de um indivíduo quebrou 

seu carrinho de brinquedo em muitos pedaços. O pai, com a intenção de um dia 

consertá-lo, guardou os restos do carro.  Porém, um certo dia, a esposa deste 

mesmo sujeito jogou praticamente todas as peças fora, deixando apenas uma roda 

com o eixo quebrado. O pai, na intenção de consolar seu filho, começou a ensiná-lo 

a brincar com o que havia restado do carrinho e assim, percebeu que aquela 

brincadeira exercitava seus músculos abdominais. Com criatividade, uniu aquilo ao 

problema de que outras pessoas também gostariam de exercitar seus músculos com 

tanta praticidade e assim, transformou um eixo com roda em Rolomag. Sendo assim, 

partiu da resposta e chegou então até a pergunta. (BARRETO, 2004, p. 74). 

O que os casos acima demonstram, portanto, é que independente da ordem, 

um objeto ou produção criativa sempre contam com a presença de um problema em 

sua construção. Sem um conflito a ser resolvido, não há o que criar.  

Mas se tudo que nasce criativamente, surge a partir de um problema, como 

avaliar a criação, por exemplo, de produtos aparentemente supérfluos? Barreto 

(2004) defende que nem sempre o problema vai estar à mercê da descoberta. Para 

ele, “na indústria em geral, há casos de problemas, de necessidades criadas 

artificialmente para permitir, a seguir, a venda da solução”. (BARRETO, 2004, p. 81). 

Com o intuito de ilustrar essa questão, Barreto fala sobre 

 
soluções como, por exemplo, ponteiros luminosos em relógios de pulso. A 
propaganda de relógios simplesmente criou uma “necessidade”, um 
problema, que na vida prática jamais se apresenta. Hoje você exige essa 
“solução” ao comprar o seu relógio de pulso, mas, possivelmente, depois de 
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usá-lo durante dez anos, jamais terá vivido aquele momento de absoluta 
escuridão, quando foi necessário saber as horas”. (BARRETO, 2004, p. 81) 
 
 

Porém, além de considerar que a criatividade dentro da propaganda nasce 

através da descoberta ou da busca por problemas, existe outro aspecto de suma 

relevância para este trabalho: as circunstâncias em que a criatividade passou a 

importar para a propaganda comercial.  

Para isso, é preciso voltar não à origem da propaganda, mas sim a um dos 

momentos de grande transformação dela, o período posterior à Segunda Guerra 

Mundial. Como já citado neste mesmo tópico, os anos do pós-guerra foram 

marcados por famílias com dinheiro, indústrias produzindo cada vez mais, maior 

número de concorrências e por isso, um grande investimento em propaganda.  

Porém, não demorou muito para que percebessem que os anúncios 

massificados estavam longe de serem os ideais, tanto pelo custo quanto 

principalmente pela ineficiência da monotonia e da repetição como estratégias de 

persuasão. (BARRETO, 2004, p. 111). 

De acordo com Barreto (2004, p. 111), uma das primeiras ideias originais e 

persuasivas, que veio a se tornar um material publicitários posteriormente, foi 

produzida pelo pintor inglês Francis Barraud, que ao ver o seu fox terrier chamado 

Nipper em frente à um gramofone, escutando atentamente o som que saía do objeto 

acabou por criar um dos maiores ícones da publicidade, o slogan “His Master’s 

Voice”, traduzido como “A voz do dono”. 

 

Figura 1 - Nipper e o gramofone 

 

Fonte: Wikipédia 
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Figura 2 - Selo “His Master’s Voice” 

  

Fonte: Wikipédia 

 

Após algumas alterações, a obra e o slogan foram vendidos à Victor Talking 

Machine em 1901 e ficaram consagrados não só na história da propaganda, mas 

também da indústria fonográfica, já que estes selos estamparam muitos produtos do 

ramo. A criatividade da peça para a época explica-se por si só, afinal, quando em um 

pensamento “tradicional” um cachorro poderia ser associado a um gramofone, sem 

deixar de fazer sentido para a marca e para o público? Assim, 

 
 

a criatividade surge na propaganda como um ingrediente poderoso para 
garantir economia e poder de persuasão redobrados por centavo investido 
(...) A propaganda nasce como solução para a indústria, e a criatividade 
nasce como solução para a propaganda. (BARRETO, 2004, p. 111-112).  

 
 

Apesar de icônico, o case de Nipper não demonstra, de fato, se uma pitada de 

criatividade acelerou ou melhorou as vendas da empresa, por exemplo. De modo a 

provar essa eficácia, Barreto ainda apresenta mais um exemplo de sucesso, desta 

vez baseado em números, quando 

 
há mais de sessenta anos, os principais jornais americanos trouxeram um 
anúncio estranho, lembrando propaganda de circo: “Os camelos estão 
chegando!”. Em seguida, foram substituídos por outro ainda mais intrigante: 
“Amanhã haverá nesta cidade mais camelos do que em toda a África e Ásia 
juntos!”. (Já agora não poderia mais ser circo. E então?) Dia seguinte, afinal, 
o lançamento que dava início à primeira grande campanha de cigarros no 
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mundo: “Os cigarros Camel estão aqui!”. A partir daí, uma marca, comprada 
pelo fabricante de fumos de cachimbo R. J. Reynolds pela bagatela de 
2.500 dólares, subia rapidamente para o quarto lugar nas vendas e, em 
cinco anos, mantendo este motivo, para o primeiro com 40% do total de 
vendas de cigarros na América. (BARRETO, 2004, p. 112) 
 
 

Além de seu caráter persuasivo que objetiva zerar estoques e vender o que foi 

produzido, a propaganda criativa também procura destacar determinado produto 

frente à outros do mesmo setor, tendo em vista que em seu cerne, toda mercadoria 

do mesmo ramo é igual e precisa de estratégias que a diferenciem frente ao 

consumidor.  

Portanto, se todo banco oferece os mesmos serviços, se a gasolina é igual na 

maioria dos postos de combustível e se a mesma televisão é vendida por dois ou 

mais concorrentes, o que pode diferenciá-los para o mercado? Além de estratégias 

aplicadas a preço, ponto de venda e distribuição -que formam o marketing como um 

todo-, o investimento em propaganda é uma das respostas mais consideradas para 

esta pergunta.  

Barreto (2004) levanta alguns cases que comprovam como uma boa campanha 

criativa pode destacar um produto ou serviço frente a outros, entre eles, apresenta o 

caso da Avis, nos Estados Unidos, na década de 60. A empresa de aluguel de 

carros havia acabado de trocar de diretor e apresentava um prejuízo de 3 milhões de 

dólares, em 1962. Após três anos, o quadro foi totalmente revertido e o caixa da 

empresa já tinha 3 milhões de lucro, além de terem aprovado e abraçado uma das 

campanhas mais criativas e eficientes da história da publicidade, que será 

apresentada a seguir. 

Quando Robert Townsend assumiu a diretoria da Avis, ele e sua equipe 

trataram de encontrar a agência mais criativa para cuidar de seus negócios e ajudar 

a resolver grandes problemas que estavam enfrentando, como o prejuízo 

estarrecedor. Após um “processo seletivo” entre as melhores, Townsend fechou um 

contrato com Bill Bernbach, da DDB, com apenas uma condição da parte da 

agência: o diretor deveria aprovar e inserir os anúncios como a criação havia criado, 

sem alterações ou reprovações.Após três meses, a campanha estava pronta e em 

dois anos os índices da Avis foram de 10 para 35, através de anúncios que entraram 

para a história.  

Qual foi, então, a solução de Bill Bernbach para os problemas da Avis? De 

acordo com Barreto (2004), Bill se deparou com um grande desafio: o fato da Avis 
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ser uma empresa de aluguel de carros tão comum quanto as outras e ocupava o 

segundo lugar no mercado, com muita distância do primeiro lugar, ocupado pela 

Hertz. Do desafio, a equipe de criação extraiu uma solução e investiram na posição 

de segundo lugar da empresa como argumento de convencimento para potenciais 

clientes. Assim, nasceu a campanha que virou o jogo para a Avis.  

 

Figura 3 - O manifesto da Avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://sellsellblog.blogspot.com/2008/09/advertising-greatness-2-avis.html 

 

Figura 4 - O primeiro anúncio da campanha “We try harder” 

 

Fonte: http://sellsellblog.blogspot.com/2008/09/advertising-greatness-2-avis.html 
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Ao aceitarem o fato do cliente ser o nº 2 dos Estados Unidos, a DDB criou toda 

campanha baseada no slogan “We try harder” (em português, “Nós nos esforçamos 

mais”), argumentando sempre que ao não ser o líder de uma categoria, você deve 

se esforçar mais e consequentemente, seus serviços serão melhores e o cliente 

receberá muito mais atenção e cuidados. 

Fica claro então, que para transformar mercadoria em lucro, considerando a 

quantidade de produtos produzidos por dia dentro do sistema capitalista, e também 

para se destacar dentro todas as concorrentes que oferecem produtos e serviços 

iguais ou parecidos, as empresas precisam contar não só com propaganda, mas 

com uma comunicação publicitária criativa: aquela que é diferente, que chama 

atenção, que soluciona um problema e que faça sentido para a marca.  

Porém, a realidade de algumas agências, principalmente das que fazem parte 

do mercado goiano e que lidam diariamente com uma carteira grande de clientes, e 

por isso, com muitas demandas, acaba às vezes se distanciando de uma rotina de 

produção criativa, por tempo e muitas vezes, por preferência do cliente por aquilo 

que comunica mais diretamente, que é feito mais rápido e que chama mais atenção 

para o preço do produto ou serviço. Chega-se então ao questionamento que motivou 

o trabalho em questão: como possíveis consumidores recebem e percebem a 

mensagem de um anúncio criativo em comparação com um anúncio tradicional?  

Antes do aprofundamento na pergunta feita acima e na pesquisa derivada dela, 

é preciso entender um pouco sobre o mercado escolhido como objeto, suas 

classificações e história, a fim de desmistifica-lo e melhor compreendê-lo. 
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3 COMPREENDENDO O MERCADO VAREJISTA 

 

Ouvir a palavra varejo e logo pensar em uma rede de venda de 

eletrodomésticos, com cores vibrantes e lojas espalhadas pelos cantos de qualquer 

cidade é comum a qualquer cidadão. Porém, seu significado abrange muito mais do 

que estabelecimentos desse perfil.  

Usá-la para denominar lojas populares, com salões grandes e lotados de 

produtos para casa, como descrito acima é certo, mas não totalmente correto. Este 

capítulo tem como objetivo explicar o conceito do mercado varejista, suas raízes 

históricas e sua trajetória dentro do contexto brasileiro, a fim de desmistificá-lo e 

melhor compreendê-lo.  

3.1 O que é varejo? 

 

A fim de esclarecer o conceito de varejo, primeiro é fundamental diferenciar o 

mercado varejista do atacadista. Os dois grupos têm como objetivo principal colocar 

o produto de determinado fabricante dentro do mercado, porém, a grande diferença 

está no público-alvo de cada um dos tipos de comércio, assim como a estratégia de 

operação de cada um deles.  

Segundo Las Casas e Barbosa (2007), “os atacadistas adquirem as 

mercadorias dos fabricantes e as vendem para os varejistas, que, por sua vez, 

vendem-nas para o consumidor final.” Assim sendo, o atacadista funciona como um 

mediador entre o fabricante de determinado produto e o varejista. Esse último, por 

sua vez, tem como principal característica a venda focada no consumidor final.  

Depois de compreendida a diferença entre os dois segmentos, é possível ir 

mais a fundo na conceituação do que é o varejo. De acordo com Mattar, o mercado 

varejista:  

 
consiste nas atividades de negócios envolvidas na venda de qualquer 
produto ou prestação de qualquer serviço a consumidores finais (...) desde 
alimentos rápidos, divertimentos, lavagens de roupas, serviços de saúde e 
até móveis, automóveis e residências. (MATTAR, 2011, p. 1-2) 
 

 

Também podemos entender o varejo a partir da definição encontrada no 

dicionário da American Marketing Association, associação americana de 
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profissionais e acadêmicos da área de marketing, que dialoga com os autores acima 

citados, que diz que as lojas varejistas são “estabelecimentos abertos e 

frequentados pelo público em geral, no qual as vendas são redirecionadas para 

consumidores finais, normalmente em pequenas quantidades, a partir de 

mercadorias estocadas e exibidas nas instalações”4. 

Além desses, muitos outros estudiosos também conceituaram o varejo, cada 

um com sua particularidade. Entretanto, a discussão sobre qual o mais correto ou 

abrangente, não cabe a este trabalho, sendo que aqui o mais importante é 

compreender que o varejo se trata de comercialização de produtos a consumidores 

finais, independente do formato, tamanho ou localização da loja. 

 

3.2 A história do mercado varejista 

 

Através de um breve estudo sobre as civilizações antigas, é possível identificar 

os primeiros passos do que viria a se transformar no varejo como conhecemos hoje 

em dia.  A história começa quando o homem que caçava, pescava, plantava e criava 

animais para seu próprio consumo e alimentação, passa a produzir material 

excedente em seu estoque. Nesse determinado momento histórico, os primeiros 

traços de uma relação comercial começaram a ser observados. Afinal, com produtos 

em excesso, grupos diversos poderiam fazer trocas desses excedentes entre si e ter 

acesso a itens que não eram capazes de produzir. De acordo com Las Casas: 

 
A especialização permitia a produção de excedentes daquilo que se fazia 
melhor e daí a tendência em trocar os excessos de um bem produzido por 
uma unidade familiar com outros bens produzidos por outras famílias, 
também necessários para a sobrevivência. (LAS CASAS, 2006, p. 13) 
 
 

Entretanto, nem sempre os artigos a serem trocados eram de interesse mútuo, 

o que começou a dificultar esse processo. Como solução, era necessário definir um 

parâmetro de troca. A princípio, os povos antigos usaram elementos como sal e 

gado para estabelecer uma forma de pagamento por esses produtos. Com a 

                                                
4
 A place of business (establishment) open to and frequented by the general public, and in which sales 

are made primarily to ultimate consumers, usually in small quantities, from merchandise inventories 
stored and displayed on the premises. Disponível em: 
<https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=R> 
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intensificação dessas trocas, foi preciso encontrar um mecanismo que facilitasse as 

relações entre grupos. Dessa necessidade, foi criada então, a moeda.  

A partir desse momento, a atividade comercial no mundo foi revolucionada. 

Afinal, com um objeto que tornava possível a padronização do valor de produtos, os 

grupos poderiam continuar a adquirir mercadorias, mesmo se a outra parte da troca 

não estivesse interessada em seus produtos de produção própria.5 

É ao observar o início do comércio, que é possível entender que o nascimento 

do varejo também data da antiguidade, ainda que não ainda nos moldes conhecidos 

atualmente. Mas considerando as definições de varejo como o modelo de comércio 

em que ocorre a venda de itens a consumidores finais, podemos concluir portanto 

que o varejo teve sua origem ainda na Idade Antiga6.  

Durante o Império Romano, o comércio ficou mais consistente e os vendedores 

passaram a ter pequenas lojas e algumas regiões começaram a construir estruturas  

semelhantes aos shoppings centers. Porém, esses espaços físicos ainda não eram 

como conhecemos hoje, principalmente por caracterizarem-se por vender apenas 

mercadorias de fabricação própria, sem uma cartela diversa de produtos. 

O varejo como um mediador entre fabricantes de mercadorias múltiplas e seus 

consumidores, como conhecemos atualmente, surgiu apenas no século XIX, com as 

general stores, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Essas lojas comercializavam 

todos os tipos de produtos como alimentos, tecidos, armas e munições, ferramentas, 

entre outros itens. (LAS CASAS E BARBOZA, 2007, p. 21-22) 

Até esse momento da história, a diferenciação e caracterização das funções de 

atacadistas e varejistas (ver 2.1) não existia. Foi entre 1850 e 1860 que essas 

divisões de funções dentro do comércio começaram a ser desenhadas. A partir daí, 

novos formatos e modelos de varejo começaram a surgir em todo o globo. As 

primeiras magazines -lojas varejistas de venda em massa- começaram a surgir entre 

1870 e 1880. Alguns nomes como Le Bon Marché, em Paris, e Rowland Macy, em 

Nova Iorque, marcaram a história como as primeiras lojas de departamento no 

mundo.  

Outros formatos foram surgindo conforme a evolução e investimento nas áreas 

                                                
5
 É importante salientar, neste momento, que o crescimento do comércio se deve, principalmente, às mudanças 

nos modos de organização social, que acabaram por influenciar diretamente na maneira como as pessoas se 

relacionavam com a economia e também entre si. Um grande exemplo dessas transformações foi transição do 

feudalismo para o capitalismo, no século XV. 
6
 A Idade Antiga contempla o período histórico de 4.000 a.C, quando o homem criou a escrita até 476 

d.C, momento em que ocorreu a queda do Império Romano.  
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de comunicação e transporte. Nos Estados Unidos, a expansão das estradas de 

ferro, telégrafos e correios deu origem à venda por catálogo. A Montgomery Ward, 

pioneira nesse formato de venda, possuía um catálogo com 24 mil artigos à venda 

em suas 540 páginas, de acordo com Mattar (2011, p. 3).  

Já a modalidade de autosserviço, que trabalha com a disponibilização de 

produtos diretamente ao cliente, sem a intervenção de um atendente, surgiu em 

1912, com a mercearia Great Atlantic and Pacific Tea Company, localizada ao sul da 

Califórnia. Esse formato se popularizou após a Grande Depressão, na década de 30, 

quando foi necessário reduzir custos e elevar a qualidade da operação, para as 

varejistas não saírem tão prejudicadas pela crise da época. 

Este novo conceito de varejo que pregava a diminuição da quantidade de 

funcionários reduziu drasticamente os preços dos produtos e conquistou os 

consumidores. Prova disso é que em 1941, o autosserviço chegou a 8 mil lojas nos 

Estados Unidos (MATTAR, 2011, p. 3). É interessante destacar também outra 

consequência da popularização dessa modalidade. Afinal, com o aumento de lojas e 

concorrência, era preciso um esforço maior por parte dos fabricantes para chamar 

atenção para a sua marca e distingui-la do resto dos itens das prateleiras. (Belik, W. 

In: Morgado, M. G.; Gonçalves, M. N., 1997, 23-50 apud MATTAR, 2011, p. 3) 

Nos anos 40, outro formato surgiu com o objetivo de corresponder às 

demandas de urgência da clientela: as lojas de conveniência. Caracterizadas por 

funcionarem em horários mais flexíveis, por estarem localizadas em pontos 

movimentados de bairros e por mesclarem os traços de autosserviço aos de 

pequena loja, as conveniências também alcançaram popularidade rapidamente. 

Entre os formatos de varejo que mais revolucionaram o mercado e os hábitos 

de consumo da sociedade, estão os shoppings centers. Apesar do primeiro shopping 

com as características que conhecemos hoje ter surgido nos EUA só em 1907 

(MATTAR, 2011), o conceito desses centros comerciais já podia ser encontrado no 

século X a.C, no Grande Bazaar de Isfahan, território do atual Irã, que funciona até 

os dias de hoje.  

Entretanto, a grande explosão desse formato, tanto nos Estados Unidos, 

quanto na Europa, ocorreu a partir dos anos 50, se estendendo até a década de 60. 

Não surgiam apenas novas unidades, mas também novos conceitos e construções 

inovadoras desses espaços. A presença de magazines, cinemas, teatros, atrações 

infantis, exposições e a verticalização desses empreendimentos foram apenas 
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algumas das muitas novidades que os shoppings agregavam à sua incorporação.  

O sucesso foi tanto que até hoje, consideramos os shoppings centers um 

grande centro de lazer e diversão, além de seu papel fundamental na movimentação 

comercial do setor varejista. Segundo Varotto, no Brasil: 

 
o setor é responsável por 18% do faturamento total do varejo nacional 
(excluídos os setores automotivo e os derivados de petróleo), tendo faturado 
R$ 31,6 bilhões em 2003 e R$ 36,6 bilhões em 2004, sendo ainda 
responsável por gerar cerca de 484 mil empregos diretos. (VAROTTO, 
2006, p. 90) 
 
 

Outro marco importante para a história do varejo foi o surgimento do 

franchising, ou franqueamento. Há uma certa divergência entre autores quanto à 

origem do termo, mas de acordo com Mattar (2011, p. 7) evidências apontam que o 

termo nasceu na Inglaterra, durante a Idade Média e surgiram da prática do rei de 

conceder licenças à corte para explorarem territórios que estavam sob seu controle. 

Um bom exemplo para ilustrar esse tipo de concessão são as Capitanias 

Hereditárias no Brasil, que posteriormente se tornaram as unidades federativas 

como conhecemos hoje. 

É claro que este modelo de franquia “territorial” é muito distante do 

franqueamento conhecido hoje. Esse formato moderno foi criado apenas em 1850, 

com Isaac Singer, que visando melhorar a distribuição de suas máquinas de costura 

decidiu criar um sistema em que comerciantes independentes vendiam os seus 

produtos e ganhavam uma parcela em cima disso. 

Assim como os shoppings centers, as franquias tiveram seu crescimento 

acelerado após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Mattar levanta que:  

 
Data dessa época o surgimento e rápida expansão da McDonald’s, 
considerada a rede de franquias mais bem-sucedida do mundo, possuindo o 
maior número de lojas que qualquer outro sistema de franquias. (MATTAR, 
2011, p. 7) 

 
 

Atualmente, a grande mudança que marcou o setor varejista foi a 

popularização da internet e o surgimentos dos e-commerces. O comércio eletrônico 

de acordo com Zwass (apud TASSABEHJI, 2003, p. 4, tradução nossa) “é o 

compartilhamento de informações sobre negócios, a manutenção dos 

relacionamentos comerciais e a condução de transações através de redes de 
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telecomunicações”7. 

Outra definição, mais atual e que coloca de forma mais objetiva o conceito de 

e-commerce é a de Teixeira (2017), que afirma que o e-commerce é uma 

modalidade de contratação presencial ou não, que visa a aquisição de produtos e 

serviços por meio da internet.  

O comércio eletrônico inaugura sua história de maneira efetiva no ano de 1991, 

quando a internet foi aberta para fins comerciais (ZIMMERMANN, 2013, p. 11). 

Desde então, com a rápida expansão da internet e o aumento de internautas por 

todo o mundo8, essa expansão do varejo conquistou uma posição de destaque na 

economia mundial.  

A partir disso, é possível compreender que e-commerce é um novo formato de 

varejo, extremamente popularizado atualmente, principalmente devido a sua 

praticidade e também pelo contexto digital em que a sociedade está inserida. Apesar 

de sua rápida disseminação, ainda é um modelo em ascensão e por isso, se 

encontra em contínua transformação, procurando se adaptar cada vez mais às 

necessidades do mercado e também a de seus próprios usuários. 

 

3.3 O varejo no Brasil: o passado e a atualidade 

 

De acordo com Mattar (2011), até a segunda metade do século XIX ainda não 

era possível considerar a existência de lojas de varejo no Brasil. Até meados de 

1850, o comércio brasileiro era feito, basicamente, por mascates que viajavam pelos 

vilarejos do país oferecendo produtos de interesse dos povoados.  

Esse relativo atraso do Brasil em relação ao resto do mundo deve-se muito ao 

interesse português em manter o poder e consequentemente, o comércio, 

centralizados em Portugal. Na época, problemas de infraestrutura eram também 

grandes obstáculos para que o comércio evoluísse, afinal, a comunicação e as vias 

de transporte -que na época eram compostas apenas por navegação pela costa 

                                                
7
 Electronic commerce is sharing business information, maintaining business relationships and 

conducting business transactions by means of telecommunications networks. 
8
 A China, um dos grandes destaques em relação à quantidade de habitantes conectados à internet, 

representa 22,4% do total de internautas no mundo inteiro. Outro dado que ilustra muito bem o 
crescimento da internet, é o de que países como Estados Unidos, Alemanha, Japão e Coreia do Sul 
têm entre 78% e 83% de sua população conectada.  
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brasileiras, por rios e através de pequenas trilhas abertas pelos bandeirantes- de um 

povoado para o outro ainda eram extremamente precários.  

Desta época, em que o interesse em desenvolver infraestrutura e fomentar 

indústrias no Brasil era baixo, até  o início do Segundo Reinado, a figura dos 

tropeiros foi a grande representação do comércio no país. A declaração da 

maioridade de Dom Pedro II foi um importante marco em todas as áreas, 

especialmente para o viés comercial, visto que foi a partir desse momento que as 

primeiras estradas foram construídas e que as redes de comunicação receberam 

maior atenção para poderem se desenvolver.  

Ao investir na infraestrutura do país, Dom Pedro II abriu portas para que as 

primeiras lojas de comércio varejistas começassem a surgir no território brasileiro. 

Entretanto, foi apenas no período do Brasil República que o crescimento e 

reconhecimento desses estabelecimentos aconteceu. Junto com o investimento em 

indústrias, muitos outros pontos do país começaram a crescer, como as cidades e a 

renda do próprio consumidor.  

Segundo Mattar (2011), no fim da década de 1940 e início de 1950, um novo 

movimento trouxe inovações para o varejo brasileiro. A vinda da Sears, loja de 

departamento originária de Chicago, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, em 

1949, foi um marco dos tempos modernos. A loja funcionava por departamentos, 

possuía lanchonete dentro do estabelecimento e oferecia estacionamento para seus 

clientes. O slogan da marca (“satisfação garantida ou seu dinheiro de volta”), hoje 

provavelmente seria considerado clichê, devido à vulgarização de motes como esse. 

Mas, ao considerar a época em que ele foi criado, a empresa conseguiu traduzir o 

ideal da empresa e colocou o consumidor em primeiro lugar.  

O autosserviço, modalidade varejista já explicada anteriormente, também 

surgiu nesse período. Este modelo é o que conhecemos hoje em supermercados, 

por exemplo, em que os produtos ficam expostos diretamente aos clientes, sem a 

necessidade de um atendente para intermediar a relação. O pioneiro nesse setor no 

Brasil, foi o frigorífico Wilson, que em 1947 implantou o método em sua loja de 

fábrica, para vender embutidos.  

O grande símbolo varejista mundial, no entanto, chegou ao Brasil apenas na 

década de 60. Os shoppings centers foram implantados no país, inicialmente, nas 

grandes e movimentadas capitais. O modelo adotado foi o chamado shopping 

regional e originalmente era construído em grandes rodovias e regiões afastada dos 
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centros das cidades. Entretanto, ao ser trazido para o Brasil, foi adaptado e começou 

a ser instalado em regiões mais centralizadas. Com esse movimento, os shoppings 

começaram a ganhar força e ruas comerciais que antes eram muito procuradas por 

consumidores, passaram a receber menos visitas e aos poucos perderam sua força. 

Ainda de acordo com Mattar (2011, p. 10), foi na década de 70 que lojas de 

eletrodomésticos, supermercados, variedades e departamentos se expandiram e 

conquistaram o mercado brasileiro. Já nos anos 80, o formato de hipermercado foi 

inserido no setor varejista do país pelo Carrefour e trouxe lojas com grande 

variedade de itens e área ampla para seus clientes. Neste período também surgiram 

lojas especializadas, como O Boticário, Benetton e Fórum, e os fast-foods, como 

McDonald’s, Pizza Hut e Bob’s.  

Além dos formatos inovadores e lojas internacionais que passaram a se instalar 

aqui, os anos 80 também foram o período de uma mudança de foco muito grande e 

importante por parte das empresas. Se antes os produtos de determinada marca 

eram produzidos em massa, nesse momento, essa prática foi substituída por um 

processo de valorização de qualidade e de desenvolvimento de produtos exclusivos, 

o que justifica o aumento de lojas especializadas, como citado no parágrafo anterior.  

Já nos anos 90, dois fatores externos ao mercado redesenharam os caminhos 

do mercado varejista. A promulgação do Código de Defesa do Consumidor, em 

1990, desafiou os varejistas a se responsabilizarem tanto pelos produtos revendidos, 

quanto pelas suas próprias propagandas. Antes do CDC, apenas o fabricante era 

responsável, por exemplo, por um produto inadequado, ainda que fosse vendido nas 

estantes de alguma varejista. O Código também estabeleceu regras para evitar e 

punir e proibir a veiculação de propagandas enganosas e/ou abusivas. 

O segundo fator, extremamente importante e marcante para a economia 

brasileira e consequentemente para a realidade das varejistas, foi a implantação do 

Plano Real, em 1994, no governo de Itamar Franco. O peso disso para o varejo foi 

gigante, afinal, o controle da inflação deu à população a oportunidade de aumentar 

seu poder aquisitivo.  

Ainda que esses fatores tenham afetado muito o mercado, outras duas grande 

mudança na época foram grandes marcos para as varejistas. Foi durante os anos 90 

que os grandes nomes do varejo deixaram de focar sua comunicação em seus 

produtos, como foi na década passada, e procuraram se comunicar melhor com os 

seus consumidores. 
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Através de pesquisas de marketing, foi possível reconhecer o perfil de seus 

públicos-alvo, seus hábitos, estilo de vida e dados demográficos e econômicos. O 

resultado de uma comunicação baseada em conhecer o consumidor foi uma 

segmentação de mercado muito mais assertiva e eficaz.  

Por isso, desde a década de 90 até o momento atual, o consumidor tem sido 

cada vez mais o foco das varejistas. Philip Kotler, um dos grandes teóricos 

contemporâneos da área de Marketing, acrescenta em um de seus livros, que 

atualmente, o foco precisa ir muito além do consumidor. Hoje, segundo Kotler, as 

empresas precisam falar sobre valores: 

 
estamos testemunhando o surgimento do Marketing 3.0, ou a era voltada 
para os valores. Em vez de tratar as pessoas simplesmente como 
consumidoras, os profissionais de marketing as tratam como seres humanos 
plenos: com mente, coração e espírito. (KOTLER, 2012, p. 4) 
 

 

O outro fator, já relatado anteriormente, foi o surgimento da internet e sua 

abertura ao comércio, também nos anos 90. A expansão dos e-commerces, assim 

como aconteceu em todas as partes do mundo, também foi expressiva no Brasil, 

revelando um novo caminho a ser trilhado pelas varejistas. De acordo com Teixeira 

(2017) até o ano passado, cerca de 90 milhões de brasileiros estavam conectados à 

internet, o que representa um aumento de cerca de 1.500% se comparado a dados 

dos anos 2000 a 2012. Segundo o 37º Webshoppers, estudo sobre comércio 

eletrônico realizado pela Ebit, em 2017 também houve um aumento de 15% de e-

consumidores ativos em relação a 2016. Esse número representa que mais de 55 

milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma compra virtual durante o ano de 

2017.  

Figura 5 - Gráfico de análise da evolução dos e-consumidores (ativos) 

 

Fonte: 37º Webshoppers - Ebit 
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A partir das informações e constatações apresentadas neste capítulo, foi 

possível compreender qual a definição de varejo, assim como um cenário geral de 

sua origem, história e uma breve análise de seu contexto atual. Esse panorama é 

fundamental para entender o varejo mais a fundo, além de como ele é visto 

usualmente no dia a dia e assim, poder compreender mais proximamente a relação 

entre público e comunicação varejista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

45 
 

4 METODOLOGIA, DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

 

Este item tem como objetivo apresentar os aspectos metodológicos utilizados 

durante as entrevistas, mostrar detalhadamente as escolhas feitas antes, durante e 

após o processo de pesquisa e por fim, analisar os resultados obtidos com as 

entrevistas, visando responder à questão-problema do trabalho em questão: como 

possíveis consumidores recebem e percebem a mensagem de um anúncio criativo 

em comparação com um anúncio tradicional?  

 

4.1 Pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa realizada a fim de responder à questão-problema deste trabalho e 

que será analisada e apresentada em breve é de caráter qualitativo e, por isso, foi 

feita priorizando e investigando as competências subjetivas de cada entrevistado.  

Este método de pesquisa surgiu nas últimas décadas como uma resposta às 

novas necessidades de uma sociedade mais diversa e pluralizada, que já não podia 

mais ser definida apenas por números, considerando suas particularidades e 

vivências diferentes entre si. Para Flick (2009): 

 
A mudança social acelerada e a consequente diversificação das esferas de 
vida fazem com que, cada vez mais, os pesquisadores sociais enfrentem 
novos contextos e perspectivas sociais. Tratam-se de situações tão novas 
para eles que suas metodologias dedutivas tradicionais -questões e 
hipóteses de pesquisa obtidas a partir de modelos teóricos e testadas sobre 
evidências empíricas- agora fracassam devido à diferenciação dos objetos. 
(FLICK, 2009, p. 21) 
 
 

Considerando a afirmação acima, a pesquisa qualitativa não busca quantificar 

dados ou metrificar resultados e procura, na verdade, ir à fundo empiricamente em 

questões que possam -ou não- já terem sido levantadas por estudos quantitativos.  

Para este trabalho, a pesquisa qualitativa terá fundamental importância, já que 

possibilita uma investigação mais próxima dos entrevistados, resultando em maior 

aprofundamento de alguns temas, além de ser também a maneira mais correta e 

completa de conseguir respostas para a questão-problema proposta nesta produção, 

já que fundamenta-se em perguntas subjetivas e procura sensações, sentimentos, 
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opiniões e impressões como respostas. 

Dentro do estudo qualitativo, existe ainda uma gama muito grande de técnicas 

e de aplicações de pesquisa. Para este trabalho, o método escolhido foi o de 

entrevistas focalizadas, que, de acordo com Flick (2009), procede da seguinte 

maneira: “Após a apresentação de um estímulo uniforme (um filme, uma transmissão 

por rádio, etc.), estuda-se o impacto deste sobre o entrevistado a partir da utilização 

de um guia de entrevista”. (FLICK, 2009, p. 144) 

Ainda segundo Flick (2009), quatro critérios devem ser utilizados no antes, 

durante e após a entrevista focalizada, sendo eles: o não-direcionamento, a 

especificidade, o espectro e a profundidade. O primeiro deles, o critério de não-

direcionamento significa utilizar-se de diversas formas de perguntas durante a 

entrevista, construindo em seu roteiro questões abertas e semi-estruturadas até 

outras fechadas e estruturadas. 

Já o segundo parâmetro, o da não especificidade, diz respeito à “exibir os 

elementos específicos que determinam o impacto ou o significado de um evento 

para os entrevistados, a fim de impedir que a entrevista permaneça no nível dos 

enunciados gerais”. (FLICK, 2009, p. 145). 

O terceiro elemento apresentado por Flick (2009) é o critério do espectro e visa 

garantir que todas as questões relevantes para a pesquisa sejam mencionados 

durante o processo de entrevista. Este fator dá a liberdade para o entrevistador de 

voltar à tópicos que já tenham sido levantados, por exemplo, mas que necessite de 

maior aprofundamento por parte do entrevistado. 

O fator profundidade, quarto e último critério mencionado pelo autor, é aquele 

que assegura que as perguntas mais emocionais não sejam respondidas de forma 

superficial e simples e que vão além de agradável e desagradável, por exemplo. 

Assim, é tarefa do entrevistador aprofundar as respostas, explorar os sentimentos e 

propor comparações ao entrevistado. Aqui, inclusive, é importante ressaltar que “as 

reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e observações em 

campo,suas impressões, irritações, sentimentos, etc., tornam-se dados em si 

mesmos, constituindo parte da interpretação”. (FLICK, 2009, p. 25). 
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4.2 Amostragem e delimitação de público 

 

A amostragem dentro da técnica de pesquisa está associada, segundo Flick 

(2009), à decisão das pessoas que serão entrevistadas e quais os grupos de origem 

destas pessoas. Diz respeito também, segundo o autor, ao processo de escolha das 

entrevistas que serão transcritas  (amostragem do material) ou quais partes do texto 

são melhores para demonstrarem os resultados ao final do processo de pesquisa 

(amostragem da apresentação). Neste item, entretanto, nos prenderemos à primeira 

das amostragens: a amostragem de casos.  

O critério escolhido para limitar a quantidade de entrevistados foi a técnica de 

amostragem por saturação. O termo saturação, criado por Glaser e Strauss (1967), 

representa o momento em que o pesquisador já não encontra mais nenhum dado 

adicional e, por isso, se sente confiante de que aquela determinada categoria está 

saturada. Ou seja, considera-se nesse método que, o ponto em que o entrevistador 

percebe certa repetição de respostas e que já não há muito a ser complementado 

com novas respostas, é o momento de encerrar a pesquisa.  

Há, porém, críticas quanto a esse método, uma vez que “a averiguação de 

saturação pode ser feita de maneira acrítica ou excessivamente subjetivista”, 

segundo Fontanella, Ricas e Turato (2008, p. 17-18). Também Minayo (2017), em 

seu artigo Amostragem e saturação em pesquisa qualitativa: consensos e 

controvérsias, levanta algumas críticas de teóricos quanto à esta metodologia, 

principalmente quanto ao fato de que fazer uma amostra de tamanho adequado 

deve sim receber atenção especial do pesquisador qualitativo.  

Entretanto, levando em conta o caráter do presente trabalho e a 

impossibilidade de trabalhar com uma amostra mais abrangente, dado tempo, 

espaço e investimento necessário para isso, a amostragem por saturação coube 

muito bem ao objetivo aqui proposto. Por isso, foi considerado que: 

 
O ponto de saturação da amostra depende indiretamente do referencial 
teórico usado pelo pesquisador e do recorte do objeto e diretamente dos 
objetivos definidos para a pesquisa, do nível de profundidade a ser 
explorado (dependente do referencial teórico) e da homogeneidade da 
população estudada. (Fontanella, Ricas e Turato, 2008, p. 25-26) 

 
 
Foram feitas trinta entrevistas, em um período de dois dias, durante a segunda 

semana do mês de novembro de 2018. Todos os entrevistados são estudantes de 
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graduação da UFG, do campus Samambaia ou Colemar Natal e Silva e foram 

abordados em algum dos seguintes pontos: lanchonetes próximas aos prédios dos 

campi, Biblioteca Central, dependências do CAD, Faculdade de Direito, Faculdade 

de Educação e Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás.  

Das trinta entrevistas, dezessete foram feitas com estudantes do sexo 

masculino, enquanto treze foram aplicadas à estudantes do sexo feminino. A idade 

dos entrevistados vai de 19 a 25 anos de idade e a renda mensal familiar 

aproximada vai de R$1.500,00 a R$25.000,00 sendo que quatro estudantes não 

souberam responder a este questionamento e outra, por falha técnica do gravador 

de áudio, não teve essa parte da entrevista gravada.  

Quanto à naturalidade de cada entrevistado, vinte e um são do estado de 

Goiás, sete de fora do estado e uma não identificada pelo problema técnico acima 

citado. Dentre os entrevistados goianos, quatorze são naturais da cidade de Goiânia 

e oito deles do interior do estado. Ao todo, foram entrevistadas pessoas de quatorze 

cursos diferentes da Universidade Federal de Goiás, das área de humanas, 

biológicas e exatas.  

 

Figura 6 - Quadro - Dados demográficos dos entrevistados 

ENTREVISTADO SEXO IDADE CURSO 

CIDADE 

NATAL ESTADO RENDA 

1 Masculino 22 

Engenharia 

Florestal Goiânia GO R$8.000,00 

2 Feminino 19 

Engenharia 

Florestal Brasília DF R$10.000,00 

3 Feminino 19 

Engenharia 

Florestal Goiânia GO R$1.500,00 

4 Masculino 20 Agronomia Goiânia GO R$20.000,00 

5 Feminino 20 Agronomia Rubiataba GO R$2.000,00 

6 Masculino 21 Agronomia Goiânia GO R$3.000,00 

7 Masculino 19 Agronomia Ceres GO R$10.000,00 

8 Masculino 20 Agronomia Goiânia GO R$8.000,00 

9 Masculino 21 

Ciências da 

Computação Quirinópolis GO R$12.500,00 * 

10 Masculino 20 História Inhumas GO R$3.800,00 

11 Masculino 21 

Sistemas da 

Informação Goiânia GO R$5.000,00 

12 Feminino 20 Administração Minaçú GO R$2.750,00 * 
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13 Masculino 24 Direito Canarana MT R$7.600,00 

14 Masculino 23 Direito Anápolis GO R$9.000,00 * 

15 Feminino 23 Direito Goiânia GO R$4.700,00 

16 Masculino 22 Direito Rio Pombo MG R$3.000,00 

17 Feminino 21 Psicologia Goiânia GO R$10.000,00 

18 Feminino 20 Pedagogia Nerópolis GO R$3.800,00 

19 Masculino 19 Pedagogia Goiânia GO R$6.000,00 

20 Feminino 22 Pedagogia 

Ribeirão 

Preto SP R$5.500,00 * 

21 Feminino 22 Letras Itumbiara GO R$9.000,00 

22 Masculino 19 Letras Goiânia GO R$7.000,00 

23 Masculino 20 Letras Goiânia GO R$1.500,00 

24 Feminino ** Medicina ** ** ** 

25 Feminino 20 Biotecnologia Brasília DF 

Não soube 

informar 

26 Masculino 20 Biotecnologia Brasília DF 

Não soube 

informar 

27 Masculino 23 Artes Visuais Goiânia GO 

Não soube 

informar 

28 Feminino 22 Nutrição Canoas RS R$13.000,00 

29 Feminino 19 Biotecnologia Goiânia GO 

Não soube 

informar 

30 Masculino 25 Medicina Goiânia GO R$25.000,00 

*renda média calculada entre os valores informados pelos entrevistados. 

**por falha técnica do gravador de áudio, parte dos dados da entrevistada 24 foram perdidos. 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

4.3 Execução e aplicação da pesquisa 

 

Antes de chegar, de fato, aos resultados e à análise da pesquisa proposta 

neste estudo, é preciso registrar e expor como se deu o processo de construção de 

cada etapa dos anúncios usados nas entrevistas, assim como a criação do 

questionário que as guiou.  

O primeiro passo foi acessar grandes plataformas mundiais de divulgação de 

anúncios criativos, como Lürzer's Archive e Ads of the World e selecionar um 

anúncio criativo, para posteriormente transformá-lo em uma peça varejista 



 
 
 

50 
 

tradicional, chamativa e pouco original. A escolha dessas plataformas como fonte de 

pesquisa de materiais criativos foi feita considerando o reconhecimento destes sites 

no meio publicitário.  

A pesquisa foi restringida a anúncios do ramo de telefonia, tanto de empresas 

fabricantes de aparelhos, quanto de empresas da área de venda de pacotes de 

dados. A opção por um anúncio de telefonia se deu pelo público amplo deste setor 

do varejo, que engloba os jovens e também por oferecer um produto com valor 

acessível a esse grupo, que muitas vezes ainda é dependente dos pais e instável 

financeiramente. Não faria sentido, por exemplo, trabalhar com anúncios de lojas de 

eletrodomésticos ou concessionárias, considerando o ticket médio do consumidor 

desses setores. 

O anúncio escolhido é intitulado de Soldier&Pigeon, assinado pela Ogilvy para 

a Claro de Honduras e postado em setembro de 2013 no site Ads of the World. Os 

diretores de criação e de arte da campanha são Hugo Rück e Tomás Balduzzi, os 

redatores Marco Montes e Gonzalo Bagnasco e o ilustrador Stanley Chow. 

A propaganda traz duas ilustrações muito chamativas ao centro de sua 

composição: ao lado esquerdo, um soldado com uma expressão dura no rosto, de 

farda e à direita, uma pomba com um pequeno ramo em seu bico. A contraposição 

entre essas duas figuras simboliza a relação antagônica entre a guerra e a paz. 

Observa-se ainda que as figuras estão inseridas em dois balões de conversa, 

contextualizando então uma relação de diálogo entre elas. A redação original 

empregada no anúncio é o título “Unlimited plans for endless conversations”, seguido 

pelo arremate “Voice & text starting at $30/MO” que sinaliza qual o produto que está 

sendo anunciado e também seu preço. O que o anúncio sugere a partir dessa 

composição é os planos da operadora são ilimitados e por isso, suficientes até 

mesmo para discussões intermináveis (assim como seria uma provável discussão 

entre a guerra e a paz). 

Para facilitar o entendimento da peça no momento de aplicar a entrevista foi 

necessário fazer uma tradução, além de omitir a assinatura da Claro e substituí-la 

por uma marca fictícia, chamada Alô. Essa de decisão de esconder o anunciante 

verdadeiro foi tomada para que o entrevistado, ao analisar os anúncios, não fosse 

influenciado por experiências anteriores com a Claro. Além disso, foi inserido 

também um preço fictício, apresentado em reais e não em dólares, como no original. 
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Figura 7 - Anúncio original da Claro de Honduras

 

Fonte: https://www.adsoftheworld.com/media/print/claro_soldierpigeo 

Figura 8 - Primeiro anúncio produzido 

 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Após escolhido e traduzido o primeiro anúncio (é válido observar que durante 

todo o trabalho e principalmente nas entrevistas, a peça acima foi chamada de 

primeiro anúncio), deu-se seguimento ao processo de criação do segundo anúncio, 

caracterizado por ser pouco original, focado em preço e comumente utilizado pelas 

varejistas brasileiras. Para que o entrevistado partisse dos mesmos pressupostos na 
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hora da análise, foi usada a mesma marca, o mesmo preço e também o mesmo 

produto, os pacotes ilimitados de ligação e SMS.  

As inspirações que guiaram a criação do anúncio “varejão” - o segundo 

anúncio- vieram de empresas como Ricardo Eletro e Fujioka, assim como peças que 

compuseram campanhas de Black Friday de outras varejistas do mercado. Todas 

essas peças têm como característica o foco em preço e oferta, procuram usar cores 

contrastantes e fortes para chamar a atenção de quem a vê, além de abusarem de 

elementos visuais como faixas, boxes, negrito, ícones, entre outros recursos 

gráficos.  

Figura 9 - Referência da Fujioka 

Fonte: https://fujiokadigital.com/blog/pre-black-friday-fujioka 

 

 Figura 10 - Referência da Ricardo Eletro  

 

Fonte: Google Imagens 
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A partir dessas referências, foram usadas cores fortes como vermelho, amarelo 

e preto, detalhes como uma faixa preta e amarela na margem superior e inferior, um 

selo anunciando o nome da ação “Super promo”, além do preço destacado dentro de 

um splash9 colorido. O título “Converse mais, pague muito menos” é pouco criativo, 

muito comum em propagandas do setor e se dirige mais diretamente ao possível 

consumidor.  

 

Figura 11 - Segundo anúncio 

Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

O questionário usado nas entrevistas (Apêndice A) foi construído de maneira 

comparativa entre os dois anúncios, procurando explorar as sensações e 

impressões que cada peça transmitiu para cada entrevistado. De modo geral, as 

perguntas abordam a preferência da pessoa quanto à cada anúncio, seja no âmbito 

de compra, de captação de atenção ou de identificação do indivíduo com o anúncio. 

Os entrevistados também foram questionados quanto aos elementos que mais 

desagradaram e agradaram em cada material e qual a grande diferença entre os 

dois anúncios. É importante ressaltar também, que tratando-se de perguntas 

semiestruturadas, vez ou outra foram levantadas questões que não estavam 

previstas no roteiro do questionário, mas que agregaram ainda mais à pesquisa.  

Para a gravação da entrevista foi usado um smartphone do modelo iPhone 5s, 

o aplicativo de gravação de voz do próprio sistema operacional e um iPad para a 

                                                
9
 Splash é um recurso visual usado na publicidade que consiste em um box que dá destaque para 

informações importantes como preço, oferta, condições especiais ou outras características relevantes 
de um produto.  
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exibição dos anúncios para os entrevistados. As entrevistas foram transcritas 

(Apêndice B) quase integralmente, não levando em conta apenas os comentários 

que não agregariam ao trabalho, além de algumas repetições de palavras e 

expressões. Pausas, risadas e interjeições marcantes foram levados em conta, 

afinal, são também uma forma de revelar e de ajudar a traçar a relação da pessoa 

com as perguntas a ela direcionadas. 

4.4 Análise e resultados de pesquisa 

 

Nesta fase, serão apresentados em forma de discussão os dados coletados 

nas entrevistas feitas com os estudantes da Universidade Federal de Goiás, a fim de 

entender suas reações e preferências quanto a cada anúncio e por fim, entender 

qual comunicação publicitária agrada e conversa melhor com o público.  

A entrevista foi estruturada com seis perguntas sobre os anúncios (Apêndice 

A), comparando-os, além de algumas questões demográficas, a fim de traçar um 

perfil dos alunos, considerando sua idade, renda, cidade natal e curso. Os 

entrevistados foram abordados de maneira aleatória nas dependências dos campi da 

UFG e autorizaram o uso dos dados na presente pesquisa, ocultando o nome de 

todos.  

Antes da apresentação da análise, é importante salientar que considerando o 

público escolhido e delimitado para a amostra, os resultados encontrados aqui não 

tem valor probabilístico e por isso, não podem ser generalizados para toda a 

sociedade. Não é o objetivo aqui representar proporcionalmente uma parcela da 

população, nem ser fiel ao público real das operadoras de telefonia, mas sim criar 

um conteúdo qualitativo acerca da criatividade dentro mercado varejista, que possa 

gerar uma discussão relevante não apenas para esta produção, mas também para 

debates futuros.  

Neste momento inicial, o questionário aplicado aos entrevistados e suas 

devidas respostas serão analisados de maneira mais geral e abrangente e, logo 

após, alguns pontos de maior destaque serão levantados e discutidos, aprofundando 

um pouco mais em cada um deles.  

Apesar da maioria das perguntas dentro do questionário serem abertas, as três 

primeiras caracterizam-se como fechadas, a princípio, já que pedem para que o 
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entrevistado escolha entre um e outro anúncio, sendo assim, as respostas possíveis 

são apenas “primeiro”, “segundo” ou “nenhum”. Ainda que não seja quantitativa a 

discussão aqui proposta, o quadro abaixo foi produzido com a intenção de visualizar 

melhor o panorama de “preferência” dos participantes da pesquisa.  

 

Figura 12 - Quadro - Resposta das perguntas fechadas 

 

ENTREVISTADO 

QUAL DESSES 

ANÚNCIOS TE 

CHAMOU MAIS 

ATENÇÃO? 

QUAL DESSES ANÚNCIOS 

TE DESPERTA MAIS 

VONTADE DE COMPRAR O 

PRODUTO ANUNCIADO? 

COM QUAL DESSES 

ANÚNCIOS VOCÊ 

MAIS SE IDENTIFICA? 

1 Segundo Segundo Segundo 

2 Primeiro Segundo Primeiro 

3 Segundo Primeiro Primeiro 

4 Segundo Segundo Primeiro 

5 Segundo Segundo Primeiro 

6 Primeiro Primeiro Primeiro 

7 Segundo Segundo Segundo 

8 Primeiro Primeiro Primeiro 

9 Primeiro Primeiro Primeiro 

10 Primeiro Segundo Primeiro 

11 Segundo Segundo Segundo 

12 Primeiro Nenhum Nenhum 

13 Segundo Segundo Primeiro 

14 Segundo Segundo Segundo 

15 Segundo Primeiro Primeiro 

16 Segundo Segundo Primeiro 

17 Segundo Segundo Segundo 

18 Primeiro Segundo Primeiro 

19 Segundo Segundo Segundo 

20 Segundo Segundo Segundo 

21 Primeiro Primeiro Primeiro 

22 Primeiro Segundo Primeiro 

23 Segundo Primeiro Primeiro 

24 Primeiro Primeiro Primeiro 

25 Segundo Segundo Segundo 

26 Primeiro Primeiro Primeiro 
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27 Primeiro Primeiro Primeiro 

28 Segundo Segundo Segundo 

29 Segundo Segundo Segundo 

30 Segundo Segundo Segundo 

 

Fonte: acervo pessoal da autora 

Apesar do quadro acima trazer apenas as respostas para as perguntas 

fechadas, todas as três eram acompanhadas pelo questionamento do porquê 

escolheram aquela opção. Essas respostas aprofundadas serão analisadas durante 

todo este capítulo.  

Analisando a primeira pergunta, que visa entender qual dos dois anúncios 

chama mais atenção, 18 dos 30 entrevistados deram como resposta o  segundo 

anúncio. Todos os que escolheram essa opção, argumentaram baseados em duas 

justificativas, sendo elas: 1) as cores e elementos visuais que tornaram o anúncio 

muito chamativo e 2) o destaque nas informações e tamanho das fontes, que fizeram 

a peça tornar-se extremamente clara e fácil de entender.  

Quando questionados sobre qual dos anúncios convence-os a comprar o 

produto, 19 responderam que também acreditavam ser o segundo. Além dos fatores 

já citados na primeira pergunta, o que mais foi defendido aqui como motivo principal 

de convencimento de compra, foi o fato do preço estar em destaque, ao contrário da 

disposição do preço no primeiro anúncio.  

Muitos dos entrevistados inclusive não repararam que no primeiro anúncio 

havia sim valores ou quando repararam foi somente ao final da entrevista. É o caso 

da Entrevistada 19: 

 

“...ele é mais elaborado (o segundo), ele me deu mais informações. (pausa) 

Agora que fui ver que o primeiro também contém o valor, que é o mesmo, 

mas tá muito desconfigurado, enfim, o segundo é bem mais trabalhado…”  

 

 

Já aqueles que escolheram o primeiro anúncio como resposta da questão 

sobre captação de atenção, defenderam a peça ou por ter sido layoutada de maneira 

muito leve, bonita e agradável aos olhos ou por seu valor simbólico, pela brincadeira 

que faz entre as imagens antagônicas e a redação que amarra esse conceito. 

Porém, este último grupo é minoria, sendo que apenas 4 entrevistados elogiaram 

explicitamente a subjetividade ou criatividade do primeiro anúncio.  

Um fator muito interessante que foi possível observar foi que ao analisar o 
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grupo de pessoas que preferiu o material criativo perante ao tradicional nas duas 

primeiras perguntas, muitas delas não tinham entendido completamente o anúncio, 

mas escolheram ele ou por gostarem do design, das imagens ou até mesmo por 

repulsa ao segundo anúncio.  O entrevistado 27 é um dos exemplos desta parcela. 

Em todas as três perguntas ele declarou gostar mais do primeiro anúncio, porém 

admitiu na metade da entrevista que a questão não estava tão clara assim em sua 

cabeça: “Não entendi o pássaro e o homem mas… é por comunicação né?” 

Se nos dois primeiros questionamentos, o segundo anúncio ficou à frente, na 

terceira questão, que procurava entender com qual das duas imagens o entrevistado 

associaria sua identidade, o primeiro ficou à frente, com 18 das 30 respostas totais. 

Ao ler as respostas dos quatro entrevistados (4, 5, 13 e 16) que responderam o 

segundo nas duas primeiras perguntas, mas que preferiram associar a própria 

imagem ao primeiro anúncio, na terceira questão, é possível sugerir que esta 

escolha tenha sido feita por não querer se identificar com algo tão comum, comercial 

e normal como é o segundo anúncio. Apesar de nas questões mais práticas, preferi-

lo.  

As três outras perguntas do questionário, ao questionarem o entrevistado sobre 

elementos que o agradaram e desagradaram no anúncio, além de pedirem para citar 

qual a grande diferença entre os dois, buscaram explorar um pouco mais à fundo as 

motivações que levaram até as respostas descritas nos parágrafos anteriores. 

 Outro fator muito citado durante a pesquisa, negativa e positivamente, foram 

os elementos visuais usados no segundo anúncio. Para alguns, as cores fortes, o 

contraste, a fonte grande e muito destaque no preço causaram estranhamento, 

porém, para a maior parte, isso foi considerado agradável e bom.  

Seis dos entrevistados (7, 11, 14, 23, 28, 30) ao justificarem o motivo pelo qual 

elementos presentes no segundo anúncio agradaram tanto, disseram ter sido pelo 

fato de tornar clara e objetiva a mensagem. Em todas essas seis conversas, foi 

possível identificar uma certa aversão à leitura e à interpretação de textos um pouco 

mais complexos. A entrevistada 28, declarou, inclusive que prefere “o que é mais 

objetivo, não quero interpretar um anúncio de telefonia, eu quero as informações 

grandes para olhar rápido e descartar ou não.” 

Essas declarações podem indicar uma certa influência do movimento de 

popularização da internet e que afetou a relação do ser-humano com o tempo, que 

hoje é muito mais impaciente com informações que demorem a ser absorvidas, por 
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exemplo. Isso também pode ter atrapalhado, de certa forma, a maneira como as 

pessoas enxergam um trabalho publicitário um pouco mais elaborado e complexo, 

ocasionando certa dificuldade de interpretação e impaciência.  

Outra resposta que se repetiu algumas vezes durante as entrevistas e merece 

ser relatada aqui, foi a rejeição de alguns entrevistados ao primeiro anúncio, devido 

à imagem do soldado. Segundo certos participantes, ao olharem para a imagem, a 

associaram à figura de um militar e consequentemente, ao contexto político do país 

atualmente. 

A Entrevistada 15, ao ser questionada sobre o que a desagradou em cada 

anúncio, respondeu: “No primeiro anúncio… a figura militar (risos) me incomoda um 

pouco, mas acho que não pelo anúncio, e sim pelo momento né… mas foi só isso.” 

É interessante perceber então, como a preocupação em entender o contexto político 

e social em que determinado cliente está inserido é parte fundamental no processo 

criativo, a fim de evitar que o consumidor crie resistência a fatos mal interpretados.  

Mais uma tendência identificada durante a análise dos dados foi a ligação que 

alguns entrevistados fizeram entre o segundo anúncio com um material que 

transparece sensacionalista ou enganoso. Para o entrevistado 16, por exemplo, 

“desagrada a agressividade que ele transmite e não me passa assim, muita 

credibilidade também”. O entrevistado 23 afirmou também que o segundo anúncio 

“parece aquelas propagandas enganosa que você lê e depois descobre que tem 

outra coisa”.  

Por outro lado, em uma entrevista, a de número 27, o participante declarou que 

acharia que o produto da primeira propaganda seria mais caro do que o da segunda, 

caso não houvesse preço estampado em cada uma delas.  

Levando em conta as suposições levantadas através das análises, entende-se 

que há fatores positivos e negativos nos dois anúncios e que isso se dá em grande 

parte pelas vivências individuais de cada entrevistado. Porém, o que pode-se 

entender desta importante observação é que através destes pontos observados 

pelos estudantes é possível traçar um caminho que englobe as melhores 

características de cada anúncio.  

Não deixar a criatividade de lado e usar recursos que chamem a atenção com 

bom senso, é uma possibilidade a ser pensada ao criar para o mercado varejista. 

Aliar informações com mais destaque, como o  à um layout não tão poluído quanto o 

do segundo anúncio pode ser uma técnica que agrade um pouco mais os dois lados 
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da moeda: tanto aqueles que valorizam o minimalismo empregado no anúncio 

criativo, tanto aos que prezam pela mensagem direta e clara do segundo.  

Ainda que o presente estudo tenha sido feito com um público reduzido e 

limitado aos estudantes de uma universidade, as conclusões tiradas dele são, de 

certa forma, relevantes para aqueles que trabalham diretamente com publicidade e 

varejo e precisam entender pelo menos em partes, qual o pensamento do público 

quanto às suas criações. 

É muito importante ressaltar que este estudo pode ser continuado e 

aprofundado, em busca de trazer ainda mais resultados e análises. Aplicá-lo a outros 

públicos, montar novos questionários com perguntas baseadas na análise contida 

aqui podem ser caminhos muito ricos para o estudo da publicidade varejista. Além 

disso, uma possibilidade é aplicar a pesquisa à clientes de agências, a fim de 

entender como é a visão de um empresário sobre a criação e a criatividade 

publicitária. Uma pesquisa como essa pode revelar fatores que talvez não estejam 

tão perceptíveis tanto para os donos de agências, quanto para os profissionais de 

criação, que podem agregar muito ao seu trabalho entendendo a percepção de seus 

clientes sobre suas produções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo quis discutir e trazer à superfície quais as impressões que 

um anúncio criativo versus um anúncio comum/tradicional, que não aborda novas 

ideias, nem novas conexões, causa em potenciais consumidores. Para isto, foi 

necessário compreender um pouco mais sobre criatividade, suas definições e 

teorias, além de estudar também o mercado em questão nesta produção, o setor 

varejista. Esta fundamentação teórica foi de extrema importância, considerando que 

antes de apresentar o leitor os resultados da pesquisa qualitativa, era necessário 

contextualizá-lo e desmistificar alguns conceitos que poderiam estar engessados em 

sua cabeça, como o varejo, por exemplo. 

A pesquisa qualitativa, ainda que voltada para um público muito específico, 

gerou resultados muito relevantes e interessantes para quem é da área ou para 

quem apenas tem interesse nessa relação entre produto criativo e consumidor deste 

produto. Através dela, foi possível descobrir não só as preferências de cada 

entrevistado, assim como pequenos detalhes que quando analisados com cuidado e 

atenção, revelaram-se tendências muito interessantes, como foi a questão da 

dificuldade de leitura desse público jovem.  

Pode-se concluir, através desta monografia que tanto o anúncio criativo quanto 

o tradicional, despertam sensações e sentimentos positivos e negativos no 

consumidor, considerando as preferências e a visão de mundo de cada um. Do lado 

criativo, as maiores críticas foram quanto ao tempo que se leva para entender e 

compreender a mensagem, tempo esse que no cenário atual de velocidade e 

tecnologia é visto com maus olhos. Ao mesmo tempo, fatores como o layout, a 

leveza e inteligência do anúncio foram elogiados. Já a segunda produção, voltada 

para preço e oferta, foi criticada por ser muito agressiva, chegando até a transmitir 

uma certa falsidade no tom da mensagem. Por outro lado, foi elogiada por ser direta, 

ir logo ao ponto e principalmente por mostrar o preço com destaque.  

A partir desse panorama, entende-se que o melhor caminho para criar e 

trabalhar com varejistas sem deixar de lado a criatividade e, portanto, a capacidade 

de criar novas produções, é tentar unir os pontos positivos de cada lado, para assim, 

alcançar melhores resultados. 
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APÊNDICE A – Questionário para as entrevistas 

  

1. Qual desses anúncios te chamou mais atenção? Por quê? 

2. Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado? Por quê? 

3. Com qual desses anúncios você mais se identifica? Por quê? 

4. O que mais te agradou em cada um dos anúncios? Por quê? 

5. O que mais te desagradou em cada um dos anúncios? Por quê? 

6. Para você, quais as diferenças entre um anúncio e outro? 

7. Você autoriza o uso dos seus dados em minha pesquisa? 

  

Nome: 

Idade: 

Curso: 

Cidade natal: 

Renda familiar: 
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APÊNDICE B – Transcrição das entrevistas 

 

Entrevistado 1: sexo masculino, 22 anos, cursa Engenharia Florestal, natural de 

Goiânia-GO, aproximadamente R$8.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 1- Esse anúncio (se referindo ao segundo). 

P- E por quê? 

ENTREVISTADO 1- Porque eu achei que as informações estão bem mais nítidas, 

bem mais visíveis, e não sei... 

P- Tudo bem. Qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, considerando que o preço é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADO 1- Talvez o segundo mesmo, justamente pela atenção que ele 

capta em mim, chamando bem a atenção mesmo, talvez justamente pela visibilidade 

das informações mesmo. 

P- Qual deles você mais se identifica? Qual fala mais com você? Por quê? 

ENTREVISTADO 1- Pergunta difícil (risos). Talvez um pouco da segunda também, 

acho que justamente pelos outros motivos também. 

P- Por ter te chamado mais atenção? 

ENTREVISTADO 1- É, talvez por chamar mais a atenção. É (risos). Talvez por isso. 

P- A quarta pergunta é o que mais te agradou em cada um deles. Se nada te 

agradou, não tem problema. 

ENTREVISTADO 1- Na segunda eu achei bem interessante a disposição de onde 

estão as informações, facilitando vê-las. A primeira eu gostei bastante das cores, 

das imagens também. 

P- O que te desagradou em cada um dos anúncios, se houve algo que te 

desagradou e por quê? 

ENTREVISTADO 1- Na primeira foi só, justamente, não sei a palavra... As 

informações são bem menos visíveis. Uma pessoa pra enxergar de longe teria mais 

dificuldade de ver a informação. As imagens são bem interessantes também porque 

pode chamar atenção de certa forma. 

Nessa (referindo-se ao segundo anúncio), o que me desagradou bem pouquinho é 

porque ela é como se fosse... talvez um pouco as cores, não sei explicar bem o 

porquê. 

P- Pra você, quais as diferenças entre um anúncio e outro? 
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ENTREVISTADO 1- A principal diferença pra mim é a disposição das informações, 

que seria que uma facilita a ver melhor as informações, o preço por exemplo. 

P- Você autoriza a utilização dos dados na minha pesquisa, ocultando o seu 

nome? 

ENTREVISTADO 1- Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 2: sexo feminino, 19 anos, cursa Engenharia Florestal, natural de 

Brasília-DF, aproximadamente R$10.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual dos dois te chama mais atenção? 

ENTREVISTADA 2- O primeiro. 

P- Por quê? 

ENTREVISTADA 2- Porque eu achei ele com menos poluição visual, no caso. Eu 

gostei disso. E também eu fiquei meio tentando relacionar os dois e fiquei meio 

confusa com essa relação. 

P- No fim, você conseguiu fazer a relação entre a redação e a ideia do 

anúncio? 

ENTREVISTADA 2- Não... (risos) 

(Entrevistadora explica rapidamente a ideia do anúncio) 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? 

ENTREVISTADA 2- Pode falar nenhum? 

P- Pode. Mas se você tivesse que comprar, qual você acha que te 

convenceria? 

ENTREVISTADA 2- Hum... Acho que esse segundo me convenceria mais. Porque 

além de ter um valor, depois de entender o contexto desse aqui (o primeiro), esse (o 

segundo) me sairia melhor. 

P- Por que você acha que o outro não? 

ENTREVISTADA 2- Porque ele não tem o valor. Ah, não! Ele tem o valor, de 

R$49,90. Então acho que ele, ele me sairia melhor (entrevistada lê melhor o 

anúncio). É, não sei dizer o porquê. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? O que acha 

que tem mais a ver e conversa melhor com você? 

(entrevistada relê novamente os anúncios) Eu não sei. Depois de saber que ele tem 

a ver com guerra e paz (o primeiro anúncio), dá pra gente relacionar um pouquinho 
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não só com guerra de guerra mesmo, mas também questão de vários problemas 

com ciclo de amigos, de ficar no celular o tempo todo e gerar discussão, já 

aconteceu comigo altas vezes por a pessoa não parar de ficar no celular e depois 

juntar isso ao contexto de guerra e paz. Acho que esse eu me encaixaria mais. 

P- E o que mais de agradou em cada um deles? Se nada te agradou, tudo bem. 

ENTREVISTADA 2- Nesse segundo, nada me agradou nele. Acho ele com muita 

poluição visual. Não gostei dele, achei ele com muito conteúdo. 

P- E o primeiro? 

ENTREVISTADA 2- O primeiro eu gostei dele por causa da pomba, me identifiquei 

mais porque traz uma imagem de paz. Mais por causa da pomba branca. 

P- O que te desagradou em cada um dos anúncios? Se nada te desagradou, 

tudo bem. 

ENTREVISTADA 2- No primeiro acho que de primeira é meio estranho você olhar 

uma pomba e um soldado, aí fica meio confuso por causa disso. Fora isso nada me 

desagradou. O segundo achei com muita informação. Não sei, no primeiro parece ter 

uma ilustração, algo por trás. Esse (o segundo) aqui é tudo diretão, aí achei direto 

demais. 

P- E pra você quais as principais diferenças entre um e outro? 

ENTREVISTADA 2- No primeiro anúncio, fica uma mensagem mais subjetiva, faz 

você pensar mais. No segundo, já tem o que você precisa saber e é isso. Quem tiver 

procurando alguma coisa mais rápida vai ir nesse com certeza, no segundo. 

P- Você autoriza a utilização dos seus dados, ocultando o seu nome, na minha 

pesquisa? 

ENTREVISTADA 2- Sim. 

  

ENTREVISTADA 3: sexo feminino, 19 anos, cursa Engenharia Florestal, natural de 

Goiânia-GO, aproximadamente R$1.500,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chama mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADA 3- Acho que esse aqui (o segundo), por conta das cores, as cores 

fortes chamam mais atenção. 

P- E qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto anunciado, 

considerando que o preço é o mesmo e por que? 

ENTREVISTADA 3- O segundo me desperta atenção mas o primeiro me faria 

investir. 
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P- Por que? 

ENTREVISTADA 3- Por conta do design, eu achei interessante. 

P- E com qual desses anúncios você mais se identifica e por que? 

ENTREVISTADA 3- Acho que esse aqui (o primeiro). Eu acho que por conta das 

cores, porque eu me identifico como uma pessoa mais calma e assim as cores são 

mais calmas, mais frias, então, liguei muito a essa questão da cor mesmo. 

P- O que te agradou mais em cada um deles? 

ENTREVISTADA 3- Nesse aqui o desenho, principalmente essa pombinha, no 

primeiro. É, acho que nada nele (o segundo), sou indiferente a ele. 

P- O que mais te desagradou em cada um deles e por que? Se nada te 

desagradou, pode falar. 

ENTREVISTADA 3- Acho que nada me desagradou em nenhum deles. 

P- Pra você, quais as principais diferenças entre um e outro? 

ENTREVISTADA 3- Acho que o jeito que chama né, a chamada que ele faz e as 

cores, como eles se expressam. 

P- Você autoriza a utilização dos seus dados na minha pesquisa, ocultando o 

seu nome? 

ENTREVISTADA 3- Autorizo. 

  

ENTREVISTADO 4: sexo masculino, 20 anos, cursa Agronomia, natural de Goiânia, 

aproximadamente R$20.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 4- O segundo, por causa dessa parte vermelha do “Super Promo”, 

tá maior na tela. 

Qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto anunciado e por 

quê? 

ENTREVISTADO 4- Acho que o segundo, porque chamou mais atenção de ligação, 

SMS, pelo preço, valor. 

Com qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADO 4- Aí acho que seria o outro, o primeiro. Por causa das fotos, 

porque é legal as fotinhas. 

O que te agradou em cada um dos anúncios? 

ENTREVISTADO 4- O primeiro foi as imagens da pombinha mais calma e do outro 

mais sério. Dois tipos diferentes de situações. No outro (o segundo), foi o fato de 
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chamar atenção. 

Algo te desagradou em algum deles? 

ENTREVISTADO 4- Acho que o primeiro, por ter pouca informação e só no 

finalzinho, embaixo. 

Quais as principais diferenças entre um e outro? 

ENTREVISTADO 4- Um tá chamando mais atenção e um parece que queria dar 

mais enfoque às figuras e menos à intenção do anúncio. 

E você acha que esse primeiro anúncio ele funciona para vender um produto? 

ENTREVISTADO 4- Acho que funciona se a figura tiver a ver, igual, com o tema aqui 

não dá pra saber, só olhando as figuras. 

Você autoriza a utilização dos seus dados? 

ENTREVISTADO 4- Pode usar. 

  

ENTREVISTADA 5: sexo feminino, 20 anos, cursa Agronomia, natural de Rubiata-

GO, de R$1.500,00 a R$2.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADA 5- Esse (o segundo). Parece mais comum, mais fácil de entender. 

P- Qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto anunciado e por 

quê? 

ENTREVISTADA 5- Talvez aquele lá eu nem ia ver (o primeiro), esse aqui talvez eu 

ia olhar direto no preço. Parece que o outro (o primeiro) nem tem preço. Por causa 

do preço as pessoas já olham. 

P- Com qual deles você mais se identifica? 

ENTREVISTADA 5- Esse (o primeiro), apesar de achar que o outro faria mais 

sucesso com o pessoal. 

P- Por que você acha que esse é mais a sua cara? 

ENTREVISTADA 5- É diferente. 

P- O que te agradou em cada um deles? 

ENTREVISTADA 5- Eu gostei do uso das imagens (no primeiro) e no outro (o 

segundo), o uso das cores. 

P- Algo te desagradou? O que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADA 5- Acho que nada me desagradou (risos). 

P- E pra você, qual a diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADA 5- Um chama mais atenção do que o outro. 
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P- Você autoriza a utilização dos seus dados na minha pesquisa, ocultando o 

seu nome? 

ENTREVISTADA 5- Autorizo. 

ENTREVISTADO 6: sexo masculino, 21 anos, cursa Agronomia, natural de Goiânia-

GO, aproximadamente R$3.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 6- O primeiro. Por causa da mensagem que ele tenta passar. Não 

sei se foi o seu objetivo, colocar o soldado que remete à guerra e a pomba pra 

transparecer paz e embaixo “Planos ilimitados para conversas intermináveis”, tentar 

resolver conflitos. Achei bem interessante. 

P- E qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto anunciado e 

por quê? 

ENTREVISTADO 6- Esse aqui (o primeiro). O outro achei muito pesado, uma coisa 

muito comum que a gente vê em todo lugar. Esse (o primeiro) aqui a arte e a 

mensagem me chamou muito a atenção. Acho que é muito por conta da arte e da 

mensagem que ele traz pra chamar a atenção do cliente. 

P- Com qual desses anúncios você se identifica pessoalmente? 

ENTREVISTADO 6- Desse aqui (o primeiro). 

P- Por quê? 

ENTREVISTADO 6- É o que eu faria acho, me chama atenção. Se eu fosse 

desenvolver alguma coisa é o tipo de estilo que eu usaria. 

P- O que mais te agradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 6- Do primeiro foi a arte e do segundo, as letras bem grandes e 

chamativas. 

P- O que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 6- Desse aqui (o primeiro) foi as letras pequenininhas, acho que 

poderia ser maior para ser mais acessível e o preço também. E o outro acho que o 

excesso, muito chamativo, bem exagerado. 

P- E pra você, quais as principais diferenças entre um e outro? 

ENTREVISTADO 6- Acho que esse aqui (o primeiro) transparece muita calma e 

leveza, enquanto o outro é bem denso, pesado, chamativo. 

P- Você autoriza que eu utilize seus dados ocultando o seu nome? 

ENTREVISTADO 6- Autorizo. 
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ENTREVISTADO 7: sexo masculino, 19 anos, cursa Agronomia, natural de Ceres-

GO, aproximadamente R$10.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 7- Esse (o segundo), porque ele é mais claro, mais objetivo. 

Aquele lá (o segundo) tem que ter um pouco mais de interpretação pra entender, 

apesar de dar pra entender também. 

P- E qual deles te desperta mais vontade de comprar o produto e por quê? 

ENTREVISTADO 7- O segundo, por ele ser mais claro, você consegue de primeira 

entender o que ele quer dizer. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADO 7- O segundo também, porque é mais claro, ele é mais fácil de 

entender o que ele quer passar. 

P- O que mais te agradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 7- O primeiro eu gostei da relação da imagem com o texto, a 

mensagem. O segundo ele é comum, a maioria dos anúncios é dessa forma, eu 

acho. Não tem nada que me chamou atenção, ele é só mais claro que o outro. 

P- O que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 7- Não me desagrada em nada. 

P- E pra você, qual a principal diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADO 7- Um é mais claro que o outro, eu acho, não sei. 

P- Você autoriza a utilização dos seus dados ocultando o seu nome na minha 

pesquisa? 

ENTREVISTADO 7- Autorizo. 

  

ENTREVISTADO 8: sexo masculino, 20 anos, cursa Agronomia, natural de Goiânia-

GO, aproximadamente R$8.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 8- Na verdade o primeiro anúncio eu já imaginei que era uma 

pessoa falando de paz e de repressão. No segundo anúncio eu já percebi que era de 

uma operadora. 

P- Algum deles te chamou mais atenção por conta disso? 

ENTREVISTADO 8- O primeiro ele me chamou mais atenção porque está querendo 

falar sobre paz e outro sobre repressão, algo do tipo. O segundo não me chamou 

muita atenção, porque é um anúncio mais comum, que a gente vê por aí. 
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P- E qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? 

ENTREVISTADO 8- O primeiro anúncio, no qual agora que eu sei qual é o produto 

né, que eu posso falar sobre várias coisas, vou ter ligações e SMS pra isso. Posso 

falar sobre vários assuntos, sobre paz, sobre repressão, sobre qualquer assunto. 

P- E com qual deles você mais se identifica? 

ENTREVISTADO 8- Eu me identifico mais com o primeiro. Porque é o que mais se 

fala no Brasil hoje em dia, que muitas pessoas pregam paz e outras falam sobre 

muita repressão. E eu me identifico nesse caos que tá o Brasil, onde as pessoas 

falam sobre paz, paz no Brasil, falando sobre amor, contra repressão, o primeiro 

anúncio chama mais atenção pra isso.  

P- O que te agradou mais em cada um deles e por quê? 

  

ENTREVISTADO 8- No primeiro o que me agradou mais foram as cores, bem 

tênues, e a figura da pomba e do militar. 

P- E nesse (no segundo anúncio)? 

ENTREVISTADO 8- No segundo anúncio essas faixas aqui... de retenção. Elas 

chamam bem a atenção. Quando você olha uma faixa de retenção você vai olhar pra 

algo. E aí isso me chamou mais atenção. Tem uma super promoção então você tem 

que parar e olhar esse anúncio. 

P- E o que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 8- Nada me desagradou. 

P- Pra você, qual a principal diferença entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADO 8- Um anúncio quase não tem mensagens direcionadas né, que é 

uma promoção, fica a critério da gente ler as letras pequenas para saber. O outro 

não, já é a informação detalhada e compacta. 

P- Você autoriza usar o seus dados na minha pesquisa ocultando o seu nome? 

ENTREVISTADO 8- Autorizo. 

  

ENTREVISTADO 9: sexo masculino, 21 anos, cursa Ciências da Computação, 

natural de Quirinópolis-GO, de R$12.000,00 a R$13.000,00 de renda mensal 

familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTA 9- De qual maneira me chama atenção? Que me salta aos olhos ou 
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que me vende o produto? 

P- Que te salta aos olhos. 

ENTREVISTA 9- Esse aqui com certeza (o primeiro), por causa da simbologia 

envolvida. Você fica curioso para saber o que isso quer dizer e aí você acaba lendo 

a parte debaixo pra tentar entender isso. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? Considerando que os preços são iguais. 

ENTREVISTA 9- Eu acredito que esse aqui (o primeiro) também porque o outro me 

soa como algo mais genérico. A mesma resposta da outra. Salta mais aos olhos 

essa imagem destoante e aí você fica: o que é? Aí dependendo pela criatividade da 

oferta, o serviço tenha algum diferencial, não sei, só no imaginário. Seria isso. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica? 

ENTREVISTA 9- Acho que ninguém falou que é com esse né (o segundo)? (risos). 

Com esse (o primeiro), ressoa melhor. Não sei explicar o porquê, mas acho que é 

com esse mesmo. 

P- O que mais te agradou em cada um desses anúncios? 

ENTREVISTA 9- Nesse aqui (o primeiro) como é estilizado a pomba e o soldado, só 

a maneira como eles são desenhados, eu gostei das cores e das formas 

geométricas que foram utilizadas. Esse aqui (o segundo), acho que só a escolha de 

cores que me atraiu um pouco também, as faixas laterais que parecem faixas de 

retenção e não muita coisa, só isso, a combinação de cores. 

P- E o que mais te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTA 9- Nesse aqui (o primeiro), o fato da fonte ser tão pequena e eu não 

saber de cara, talvez eu não entenderia de cara a mensagem. Nesse aqui (o 

segundo), nada. Não me desagradou nada assim, objetivamente. Ele é objetivo, vai 

direto ao ponto. Mas eu gostei mais desse aqui apesar de tudo (o primeiro). 

P- Pra você, qual a maior diferença entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTA 9- Esse aqui (o segundo), na minha opinião, ele busca “converger” a 

mensagem de maneira mais forte, literal. E esse aqui ele busca a instigar a pessoa a 

ir atrás do produto não necessariamente pela mensagem, mas sim pra ver o que é e 

consequentemente, vendo o que é, querer contratar o serviço. 

P- Você autoriza a utilização dos seus dados, ocultando o seu nome, no meu 

TCC? 

ENTREVISTA 9- Claro que eu aceito. 
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ENTREVISTADO 10: sexo masculino, 20 anos, cursa História, natural de Inhumas-

GO, aproximadamente R$3.800,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 10- Esse, o primeiro. Por conta da subjetividade dele. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? 

ENTREVISTADO 10- O segundo, porque ele é mais apelativo. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica como pessoa? 

ENTREVISTADO 10- O primeiro, por conta da subjetividade também. 

P- O que você achou interessante nele? 

ENTREVISTADO 10- A questão metafórica. 

P- E o que mais te agradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 10- O primeiro é a questão metafórica, a subjetividade que há 

nele. O segundo, a estratégia do uso da imagem como forma de chamar atenção, de 

uma forma mais direta. 

P- E o que mais te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 10- No primeiro, a falta de objetividade, a falta de uma linguagem 

mais acessível a todos. No segundo, por ser muito senso comum. 

P- Pra você, quais as diferenças entre um e outro? 

ENTREVISTADO 10- A forma de exposição deles, de demonstração de cada um. 

P- Você autoriza o uso dos dados na minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 10- Sim, sim, autorizo. 

  

ENTREVISTADO 11: sexo masculino, 21 anos, cursa Sistemas de Informação, 

natural de Goiânia-GO, aproximadamente R$5.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 11- Esse segundo me chamou mais atenção, porque ele tem 

elementos maiores, mais chamativos, as cores são mais chamativas, dá mais 

contraste, tem preto, amarelo, vermelho, as letras são maiores. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? 

ENTREVISTADO 11- Esse pelo fato de ser mais chamativo (o segundo), ele já deixa 

claro o que ele quer, porque no outro as letrinhas estão bem pequenininhas, tem que 
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ler mais pra poder saber o que ele tá falando, mas o dois (o segundo) me chamou 

mais atenção pra poder comprar. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADO 11- Acho que esse aqui (o segundo), porque se eu tô vendo uma 

propaganda eu gosto que ela seja rápida, clara e sucinta.  Porque eu não sou muito 

de ficar parando pra refletir sobre propagandas, então eu já quero que ele me fala 

logo o que ele quer. 

P- O que você mais gostou em cada um dos anúncios? 

ENTREVISTADO 11- No dois, eu gostei pelo fato de ser direto. No um, gostei mais 

da arte, mais suave. Mas esse aqui (o primeiro) não ficou muito bom na minha 

opinião não. 

P- O que mais te desagradou em cada um dos anúncios? 

ENTREVISTADO 11- Esse aqui acho muito pequeno pra colocarem o que eles 

querem passar, acho que propaganda tem que ser direto ao ponto, falar o que é 

logo. 

P- E nesse aqui (o segundo), você tem alguma consideração, algo que te 

desagradou? 

ENTREVISTADO 11- Acho que está no padrão das propagandas. 

P- Pra você, quais as diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADO 11- Um é mais chamativo que o outro, prende mais atenção. O 

outro é bem apagadinho (o primeiro). 

P- Você autoriza o uso dos dados na minha pesquisa, ocultando o seu nome? 

ENTREVISTADO 11- Sim, autorizo. 

  

ENTREVISTADA 12: sexo feminino, 20 anos, cursa Administração, natural de 

Minaçú-GO, de R$2.500,00 a R$3.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADA 12- O primeiro. Não sei, mas chamou mais atenção. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado e por quê? Considerando que o preço é o mesmo dos dois. 

ENTREVISTADA 12- Nenhum. 

P- Nenhum? E por quê? 

ENTREVISTADA 12- Ah... 

P- Por não ter interesse no produto ou pelos anúncios não terem chamado 



 
 
 

75 
 

atenção? 

ENTREVISTADA 12- Não chamou atenção. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica e por que? Se não se 

identificar com nenhum, tudo bem. 

ENTREVISTADA 12- Nenhum também. 

P- O que mais te agradou em cada um deles e por que? 

ENTREVISTADA 12- Acho que a cor. Gosto muito de cor. As cores desse (o 

primeiro) me agradaram mais. 

P- E no segundo? 

ENTREVISTADA 12- Nada. 

P- O que te desagradou em cada um deles e por que? Se nada te desagradou... 

ENTREVISTADA 12- Tem um militar aqui né... Então, assim, não achei muito legal, 

no primeiro. E no segundo, é muito colorido, tem muita coisa e eu não gosto disso. 

P- Pra você, quais as diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADA 12- As imagens. 

P- Você autoriza o uso dos dados na minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 12- Sim. 

  

ENTREVISTADO 13: sexo masculino, 24 anos, cursa Direito, natural de Canarana-

MT, aproximadamente R$7.600,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual deles te chama mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 13- Que chama mais atenção é o segundo. Porque ele é mais 

chamativo, tem algumas coisas em vermelho. Esse primeiro tive que prestar atenção 

pra saber do que se tratava. O segundo é mais direto. 

P- E qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, levando em consideração que o preço é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADO 13- Então, depende porque o primeiro parece ser mais legal, mais 

descolado, mas o segundo ia me chamar mais atenção se eu estiver passando e for 

um anúncio rápido, eu ia prestar mais atenção nele e talvez ia comprar pelo 

segundo, porque já fala o preço de cara, o que é. 

P- Com qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? Que conversa 

melhor com você... 

ENTREVISTADO 13- Que conversa melhor comigo é o primeiro. 

P- Por quê? 
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ENTREVISTADO 13- Porque é ele mais bonito (risos), tem um design melhor. O 

segundo é mais um negócio chamativo, de promoção. 

P- O que mais te agradou em cada um deles e por quê? 

ENTREVISTADO 13- Achei o primeiro mais bonito, mais elaborado e o segundo 

mais chamativo. Então se for pra comprar, que me chama mais atenção foi o 

segundo. E o do pombo e do militar (o primeiro), mais bonito, mas não me chamou 

atenção, mas ele é mais bonitinho, foi isso que eu achei. 

P- E o que te desagradou em cada um dos anúncios, se teve alguma coisa que 

te desagradou e por quê? 

ENTREVISTADO 13- O primeiro tinha que ser maior, o preço tinha que ser maior, 

falando de ligação e de SMS, do que se tratava. E no segundo, o chamativo, poderia 

ser mais elaborado, só tem texto. 

P- Pra você, quais as principais diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADO 13- O primeiro é mais rebuscado, tipo, tem que prestar atenção, 

olhar um pouco, entender. E o segundo é mais direto a apelativo. 

P- Você autoriza utilizar o seus dados na minha pesquisa, ocultando seu 

nome? 

ENTREVISTADO 13- Pode utilizar. 

  

ENTREVISTADO 14: sexo masculino, 23 anos, cursa Direito, natural de Anápolis-

GO, de R$8.000,00 a R$10.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 14- Esse (o segundo). Porque tem mais coisas escritas, tem cores 

mais chamativas, tem preço, é mais fácil interpretar rapidamente. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, considerando que o preço dos dois é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADO 14- Acho que é esse aqui (o segundo), porque é mais simples de 

entender, mais chamativo... Mais chamativo, mais simples de interpretar, tá mais 

destacado. 

P- Qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

 ENTREVISTADO 14- Acho que eu me identifico mais com esse (o segundo), por ser 

mais simples, fácil de interpretar. Por isso. 

P- O que te agradou mais em cada um deles? 

ENTREVISTADO 14- O que agradou desse (o segundo) é que ele colocou preço em 
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evidência, ele é chamativo, acho que isso facilita para você comprar. E o que 

agradou desse (o primeiro) é que ele é mais inteligente, desperta mais interpretação 

além do outro. Apesar desse daqui (o segundo), eu achar que cumpre mais o seu 

objetivo do que esse (o primeiro). Mas esse aqui é inteligente (o primeiro). Talvez 

num anúncio em um outdoor esse aqui (o segundo) seria mais eficiente e esse aqui 

(o primeiro) seria mais eficiente dentro de um jornal, por exemplo, que eu pudesse 

parar e ter tempo pra interpretar. 

P- O que te desagradou em cada um dos anúncios, se houver algo? 

ENTREVISTADO 14- Hum... não tem nada que me desagradou. 

P- Pra você, quais as maiores diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADO 14- O primeiro exige mais interpretação, ele tem cores mais 

sóbrios, ele é mais discreto, ao mesmo tempo que ele é mais interessante 

justamente por ser mais discreto. E esse aqui (o segundo) é mais trivial, mais do que 

a gente tá acostumado a ver, ele é chamativo, mesmo só passando o olho nele você 

já percebe do que ele se trata. O segundo percebe a mensagem com mais facilidade 

do que o primeiro. 

P- Você autoriza o uso dos seus dados na minha pesquisa, ocultando o seu 

nome? 

ENTREVISTADO 14- Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 15: sexo feminino, 23 anos, cursa Direito, natural de Goiânia-GO, 

aproximadamente R$4.700,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADA 15- Hum... o segundo. Acho que pelo tamanho da fonte. Não sei 

como é o nome desse estilo de selo, mas esse selo chama mais atenção do que a 

anotação pequenininha do primeiro anúncio. E também essa faixa preta e amarela 

me chamou mais atenção do que o bege ao fundo. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, considerando que o preço é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADA 15- Eu gosto mais do primeiro (risos) porque eu acho mais limpo, 

transparece uma coisa mais, sei lá, real. O primeiro é menos chamativo do que o 

segundo, mas é mais... real mesmo. 

P- Qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADA 15- Com o primeiro porque... hum... ele é mais transparente, mais 
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bonito mesmo, visualmente. Acho que me interessa e me identifico mais com ele 

porque é mais transparente, mais simples, mais direto. 

P- O que te agradou mais em cada um dos anúncios? 

ENTREVISTADA 15- Eu gostei do estilo de desenho do...  não sei se é esse o nome, 

mas eu gostei do design assim das imagens do primeiro anúncio, as cores também 

são bem suaves e... do primeiro anúncio foi basicamente isso. Do segundo anúncio, 

eu achei engraçado assim. Um pouco sensacionalista. Mas o que eu gostei mesmo 

foram essas coisas do primeiro anúncio, o segundo não teve nada que me chamou 

atenção, de gostar mesmo. 

P- O que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADA 15- Do segundo anúncio, achei muito agressivo, foi a principal 

parte que me desagradou. Muita informação no segundo anúncio. No primeiro 

anúncio... a figura militar (risos), me incomoda um pouco mas acho que não pelo 

anúncio, e sim pelo momento né... mas foi só isso. 

P- Pra você, quais as maiores diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADA 15- É... o primeiro acho que leva pra um lado mais inteligente 

assim, a pessoa tem que pensar um pouco mais porquê é um militar e porquê é uma 

pomba da paz. E no segundo é muito direto, é simplesmente “Converse mais, pague 

menos”. Não tem que ter uma análise aprofundada pra você entender. 

P- Você autoriza o uso dos dados na minha pesquisa, ocultando o seu nome? 

ENTREVISTADA 15- Sim, sim. Não precisa nem ocultar o nome, se for necessário 

(risos). 

  

ENTREVISTADO 16: sexo masculino, 22 anos, cursa Direito, natural de Rio Pombo-

MG, aproximadamente R$3.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 16- O anúncio dois, porque... acho que pelas cores e pelas fontes, 

o tamanho das letras, acho que por isso mesmo. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, considerando que o preço é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADO 16- Eu acho que o dois também, pela mensagem direta. 

P- Qual desses anúncios você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADO 16- Eu acho que o primeiro, por ser mais complexo mesmo. Acho 

que qualquer um se identifica, sendo uma pessoa, uma pessoa complexa como esse 
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anúncio, então você tem que pensar, refletir, entender pra poder absorver a 

mensagem que ele tá transmitindo. 

P- O que mais te agradou em cada um deles e por quê? 

ENTREVISTADO 16- Bem, o um eu gostei pela ideia mais complexa, por levar a 

pessoa a pensar, mas também pela questão mais simples, menos apelativa, vamos 

dizer assim. E no dois, acho que é a mensagem direta, você passa o olho e já 

entende, isso facilita a interpretação, apesar de transmitir um pouco de 

superficialidade, mas cumpre seu papel eu acho. 

P- E o que te desagrada em cada um deles, se houver algo? 

ENTREVISTADO 16- Acho que o um não tem nada assim que me desagrade não. O 

dois eu acho que desagrada a agressividade que ele transmite e não me passa 

assim, muita credibilidade também. 

P- Pra você, quais as principais diferenças entre um anúncio e outro? 

ENTREVISTADO 16- Hum... acho que a principal diferença tá na maneira que ele 

aborda o consumidor. O primeiro de maneira mais elaborada, levando o consumidor 

a pensar e o outro (o segundo) apenas transmitindo uma mensagem simples e que 

será absorvida de maneira rápida.  

P- Você autoriza o uso dos seus dados na minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 16- Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 17: sexo feminino, 21 anos, cursa Psicologia, natural de Goiânia-

GO, aproximadamente R$10.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual desses anúncios te chamou mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADA 17- O segundo porque a informação é muito clara, ele vende o 

produto bem e a questão do “Super promo”, assim, eu sou viciada em promoções 

então é realmente um “SD” né, algo que me chama atenção. 

P- Qual desses anúncios te desperta mais vontade de comprar o produto 

anunciado, considerando que o preço é o mesmo e por quê? 

ENTREVISTADA 17- Não sei se vontade de comprar o produto anunciado, mas eu 

iria mais atrás da segunda propaganda justamente por conter mais informação e sei 

lá, parecer que tá mais aberto, disponível realmente a conversar com o produto. A 

primeira não me passou essa impressão. 

P- Qual deles você mais se identifica e por quê? 

ENTREVISTADA 17- Apesar de eu gostar bastante de imagem, eu acho que por ser 
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uma publicidade que tá tentando vender o produto, eu estaria muito mais atenta à 

segunda. 

P- O que te agradou mais em cada um deles? 

ENTREVISTADA 17- Na primeira eu gostei do design mais clean, duas imagens que 

a princípio chamam muita atenção, mas eu não consegui fazer muita relação com o 

produto que eles querem vender. Ahn... eles colocam umas figuras com propostas 

meio antagônicas né, um símbolo de paz e um soldado com uma expressão 

agressiva mesmo, eu fiquei curiosa inclusive, pra saber quem montou essa 

propaganda. A segunda... as cores são bastante chamativas. Assim, a princípio a 

gente acha meio poluído né, mas depois por focar mais na informação eu acho ok. 

Mas ela é realmente, por ter vermelho, amarelo e preto, não agressivo, mas 

chamativo mesmo. 

P- O que te desagradou em cada um dos anúncios, se teve algo que te 

desagradou? 

ENTREVISTADA 17- Eu não gostei dessas faixas (referindo-se ao segundo 

anúncio), assim, elas chamam atenção mas me lembra muito aquelas faixas de “não 

passe por aqui” e é meio aversivo pra mim. Na primeira, eu gostei da imagem, mas 

não tem informação. Não vende o produto. 

P- Pra você, qual a principal diferença de um para o outro? 

ENTREVISTADA 17- Ahn... a questão de uma ter imagem e a outra não e a questão 

da informação do produto mesmo. Isso fica bastante evidente. Apesar de ter aqui 

embaixo (referindo-se ao primeiro anúncio), agora que tô vendo, não tinha reparado! 

P- Você autoriza o uso dos seus dados na minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 17- Sim, claro. Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 18: sexo feminino, 20 anos, cursa Pedagogia, natural de 

Nerópolis-GO, aproximadamente R$3.800,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual deles te chama mais atenção e por que? 

ENTREVISTADA 18- Esse, o primeiro. Obviamente pelo soldado né. Pelo contexto 

que a gente tá vivendo agora, politicamente, acho que me chama mais atenção. Pela 

questão da paz, parece ser uma pombinha, a interlocução que faz né, a diferença de 

um pro outro. Acho que esse chamou mais atenção. 

P- Qual você tenderia a comprar, considerando que o preço é o mesmo? 

ENTREVISTADA 18- Eu tive um estranhamento né, no caso do soldado, então eu 
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compraria a dois. 

P- Qual você se identifica mais? Qual conversa melhor com você? 

ENTREVISTADA 18- A número um. Pela questão do pombo, não pelo soldado tá 

(risos). 

P- O que te agrada mais em cada uma delas? 

ENTREVISTADA 18- Essa segunda ela é bastante chamativa, acho que questão de 

cor, mais impactante. Mas continua me chamando mais a atenção ainda a 

pombinha. 

P- O que te desagrada? 

ENTREVISTADA 18- O soldado me desagrada. 

P- E nessa dois, tem algo que te desagrade? 

ENTREVISTADA 18- Só esse “Super promo”. Eu acho que essa palavra “promo”... 

poderia ter escrito “Super promoção”. Acho que não ficou muito legal não. 

P- Qual você acha que é a grande diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADA 18- Eu acho que a número um tem um fundo mais ideológico. Essa 

segunda é mais pra divulgar mesmo, mais visual mesmo. Acho que a diferença é 

essa. 

P- Você autoriza a utilização dos seus dados? 

ENTREVISTADA 18- Autorizo, pode usar. 

  

ENTREVISTADO 19: sexo masculino, 19 anos, cursa Pedagogia, natural de 

Goiânia-GO, aproximadamente R$6.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual deles te chama mais atenção e por quê? 

ENTREVISTADO 19- O segundo por ter mais variação de cores e por conter mais 

informações escritas. 

P- Qual você tivesse que comprar um deles, qual compraria, considerando que 

o preço é o mesmo? 

ENTREVISTADO 19- O segundo, porque já tenho uma noção do preço, aproximado 

e já sei o que que eu vou adquirir por esse valor. 

P- Qual dos dois você mais se identifica? 

ENTREVISTADO 19- O segundo porque o primeiro, é uma impressão que eu tenho, 

me lembra um militar. Essa figura militarizada não me agrada nem um pouco, pelo 

contrário. E também porque ele é mais bem elaborado (o segundo), ele me deu mais 

informações. (pausa) Agora que fui ver que o primeiro também contém o valor, que é 
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o mesmo, mas tá muito desconfigurado, enfim, o segundo é bem mais trabalhado, e 

dá impressão de que se por acaso for uma empresa, ser uma empresa mais séria. 

P- O que em cada um deles te agrada mais? 

ENTREVISTADO 19- Vou falar mais do que me desagrada. No primeiro, de novo a 

mesma impressão que eu tenho, essas cores militares, isso eu não gosto. As cores 

não são vivas então eu também não gosto disso. No segundo anúncio, as cores são 

mais “combinantes”, ou seja, elas combinam mais. Teve um marketing mais 

trabalhado né, diferente do primeiro, que talvez até tenha ou talvez eu não tenha 

entendido a imagem que eles quiseram passar, mas eu não gostei. 

P- Quais as principais diferenças entre eles? 

ENTREVISTADO 19- No primeiro anúncio, me parece ser uma empresa que tá há 

muito tempo no mercado, que não inova no seus anúncios, ou seja, tem uma 

filosofia de trabalho bem antiga, bem antiquada. E então já não cabe a mim, já não 

me agrada e não agrada a maioria das pessoas né, porque a gente já tá em uma 

sociedade bem mais evoluída, enfim. E o segundo ele é muito mais trabalhado, bem 

mais personalizado, eu também gostei... ahn... é, acho que é isso. Numa hipótese de 

comprar ou adquirir o produto eu adquiriria o segundo, por me passar a impressão 

de ser uma empresa com uma filosofia bem melhor, né, bem mais trabalhada, muito 

mais atualizada. 

P- Você autoriza o uso dos seus dados na minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 19- Tranquilo, pode ficar à vontade. 

  

ENTREVISTADA 20: sexo feminino, 22 anos, cursa Pedagogia, natural de Ribeirão 

Preto-SP, de R$5.000,00 a R$6.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual dos dois anúncios te chama mais atenção e por quê? 

Esse daqui (o segundo) me chamou mais. Primeiramente pelo visual, é um anúncio 

mais expressivo, além da questão de preço. 

P- Qual você tivesse que comprar um deles, qual compraria, considerando que 

o preço é o mesmo? 

Esse daqui (o segundo), porque me chamou mais atenção visualmente. 

P- Qual deles te causa maior identificação? 

O segundo também. Pelas mesmas razões. Esse daqui (o primeiro) tá muito 

simples, não me chamou atenção. 

P- O que te agrada em cada um deles? 
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Nesse daqui (o primeiro) por ele ter menos poluição visual. Ele é mais neutro. E esse 

daqui (o segundo) por ele chamar mais atenção, fica mais fácil visualizar o que tá 

escrito. 

P- O que te desagrada em cada um deles? 

Letras muito pequenas nesse daqui (o primeiro) e tá muito simples, não diz mais 

nada. Nesse daqui... não tem nada. 

P- Qual a maior diferença de um para o outro? 

Acho que na questão do anúncio mesmo... esse daqui tá muito simples (o primeiro) 

P- Você autoriza o uso das suas informações na minha pesquisa? 

Sim, tá autorizada. 

  

ENTREVISTADA 21: sexo feminino, 22 anos, cursa Letras, natural de Itumbiara-GO, 

aproximadamente $9.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual dos dois te chamou mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADA 21- Então, o primeiro me chamou mais atenção, por causa da 

junção das imagens. 

P- Qual deles faria comprar o produto? Considerando que o preço é o mesmo 

e por quê? 

ENTREVISTADA 21- Acho que o primeiro, justamente por ser diferente, acho o 

segundo é muito comum. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADA 21- Com certeza o primeiro, acho que justamente porque se eu 

visse ele de primeira sem ler eu não associaria ao fato que ele diz respeito. Ele me 

chama atenção porque me faz parar pra tentar relacionar o texto verbal com o não-

verbal. 

P- O que te agrada mais em cada um deles? 

ENTREVISTADA 21- Assim, o segundo não me chama atenção, acho ele um 

anúncio ok. Não é que me desagrade, mas ele só não me causa nada em especial. 

E o primeiro acho que é o diferencial dele, de ser diferente dos tipos de anúncios de 

ligação e SMS. 

P- O que te desagrada, se algo te desagradar, neles? 

ENTREVISTADA 21- Não me desagrada (o segundo). O segundo não me 

desagrada, só não me chama atenção. 

P- Você diria que é indiferente? 
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ENTREVISTADA 21- Não me faria comprar pelo anúncio entendeu, e o primeiro 

provavelmente me faria comprar porque nada me desagrada. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADA 21- O segundo é voltado diretamente pra transmitir a informação, é 

bem direto. O primeiro me faz parar pra interpretar. 

P- Autoriza a usar os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 21- Sim. 

  

ENTREVISTADO 22: sexo masculino, 19 anos, cursa Letras, natural de Goiânia-GO, 

aproximadamente $7.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual anúncio te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADO 22- Esse aqui (o primeiro) me chama mais atenção por causa da 

imagem. Mas é isso, por causa da imagem mesmo. 

P- Qual te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADO 22- O segundo, porque o primeiro, apesar da imagem, eu não 

entendi, não consegui entender o significado, na hora. O segundo é mais direto, dá 

na cara. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADO 22- O que fala mais comigo é mais esse aqui (o primeiro).  Eu 

acho que é por causa da imagem mesmo. 

P- O que te agrada em cada um deles? 

ENTREVISTADO 22- Esse aqui (o primeiro) me agrada por causa da imagem. O 

segundo me agrada porque eu me interessaria pelo produto. 

P- O que te desagrada em cada um? 

ENTREVISTADO 22- Esse aqui (o primeiro) me desagrada por não ter conseguido 

fazer a relação entre texto visual e o escrito. O segundo não me desagradou. 

P- Qual a principal diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADO 22- O primeiro é preciso interpretar, não é uma coisa direta, igual 

ao segundo. O segundo é mais direto, você lê rápido e já sabe o que é. No primeiro 

você precisa interpretar e o texto escrito é muito menor, tem que interpretar a 

imagem primeiro, tem que ler e depois vai ter que juntar os dois. 

P- Autoriza a usar os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 22- Sim! 
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ENTREVISTADO 23: sexo masculino, 20 anos, cursa Letras-Espanhol, natural de 

Goiânia-GO, aproximadamente R$1.500,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual deles te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADO 23- Acho que esse, o segundo chama mais atenção pela 

quantidade de elementos e porque é mais fácil de ler que o primeiro. 

P- Qual te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADO 23- Eu gosto do primeiro, acho que ele dá um ar mais de 

seriedade no anúncio. 

P- Com qual deles você se identifica mais? 

ENTREVISTADO 23- O primeiro, acho que... ele é mais limpo. Depois que a gente lê 

e entende ele parece mais... pessoal. O segundo é muito gritante, parece promoção 

de fogão, sabe? Não me agrada. Parece muito aquelas propagandas enganosa que 

você lê e depois descobre que tem outra coisa, me dá essa sensação. O primeiro 

não, ele parece mais seletivo. 

P- O que te agrada em cada deles? 

ENTREVISTADO 23- Desse aqui, o primeiro, eu gostei das cores e da forma como 

foi escrita a legenda e essa questão mesmo. 

P- E o segundo? 

ENTREVISTADO 23- Não me agradou. 

P- O que te desagrada em cada um? 

ENTREVISTADO 23- O segundo me desagradou justamente pela quantidade de 

coisas que tem. Parece que tem alguém gritando... igual quando você tá andando na 

feira e alguém fala “ou, compra aqui, vem cá!”. O primeiro é um pouco muito 

complexo, mas depois você pode identificar... tentar entender o que as imagens 

significam no anúncio. Aí dá um sentido. 

P- Quais as principais diferença entre os dois? 

ENTREVISTADO 23- Acho que o segundo é mais objetivo, mais claro, você lê e já 

entende o que significa. O primeiro ele é um pouco mais assim... tem que parar,  

estar tranquilo, ler ele pra entender o que significa. Outra diferença? Acho que esse 

ar de tranquilidade mesmo, o segundo é muito esparramado, o primeiro é mais leve.   

P- Autoriza a usar os seus dados em minha pesquisa, ocultando o seu nome? 

ENTREVISTADO 23- Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 24: sexo feminino, cursa Medicina (por falha técnica parte dos 
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dados da entrevista foram perdidos). 

P- Qual dos dois te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADA 24- O primeiro, porque eu já não gosto de poluição visual então o o 

segundo já achei muito poluído, de cores fortes. O primeiro eu achei mais sintético, 

mais clean e tem duas imagens tipo... bem artísticas. Chama atenção. A 

contraposição de paz e guerra assim, chama atenção também. Desperta uma 

curiosidade antes de você querer saber o que tá sendo anunciado, você já tem 

interesse em ver o que aquilo ali tá falando. 

P- Qual você acha que te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADA 24- Acho que o primeiro, porque eu acho já cria uma identidade 

com aquele serviço a partir do momento que você admira que aquilo foi pensado de 

um jeito mais elaborado, não sei... desperta uma curiosidade maior e um interesse. 

O segundo desperta uma repulsa assim... parece que já vai sair aquele barulho de 

caminhão de anúncio, de televisão anunciando liquidação e tal. Então tipo assim, 

parece estardalhaço. O primeiro transparece mais calma, mais serenidade, isso 

combina mais com minha personalidade. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADA 24- O primeiro também, pela própria composição da imagem e por 

ser mais organizadinho, sem aquele cansaço visual e tal e por ter aquela coisa de 

estimular a pensar além, de não ter a mensagem pronta ali. 

P- O que te agrada em cada? 

ENTREVISTADA 24- No primeiro me agrada as figuras, eu acho que ter ilustração é 

sempre legal. A imagem pouco tumultuada, as letras pequenas ali, uma coisa mais 

contida, mais focada na ideia do que no próprio produto. Acho que a ideia atrai mais 

do que o produto em si, que é uma coisa de telefonia né e isso não tem graça, mas 

uma publicidade bem feita tem graça, independente de qual assunto. E na segunda, 

já foca muito nessa coisa da telefonia, ligações, SMS... (por falha técnica essa parte 

da entrevista foi perdida). 

P- O que te desagrada em cada um? 

Por falha técnica essa parte da entrevista foi perdida. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADA 24- Acho que a criatividade por parte do primeiro anúncio. 

P- Autoriza a usar os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 24- Sim. 
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ENTREVISTADA 25: sexo feminino, 20 anos, cursa Biotecnologia, natural de 

Brasília-DF, não sabe a renda mensal familiar. 

P- Qual anúncio te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADA 25- O segundo anúncio, porque o primeiro aquele outro (o 

primeiro) você foca muito nas duas imagens e menos no que ele tá oferecendo. Aí 

nesse daqui (o segundo) as cores, no vermelho, no preto, o contraste entre os dois 

chama mais atenção e o fato de ter colocado o preço em destaque maior. As 

diferenças de fonte também que ele usou no anúncio. As faixas amarelas e pretas 

também chamam atenção porque a gente pensa naquele negócio de polícia. No 

primeiro fiquei muito tempo pensando que teria algo relacionado com guerra e paz e 

depois que fui ler que é um plano de ligação, aí fiquei tentando imaginar o que que 

tinha a ver. 

P- Você conseguiu estabelecer a relação depois? 

ENTREVISTADA 25- Mais ou menos, por exemplo, é algo que seria um plano 

ilimitado para conversas que você pode conversar sobre tudo, sobre diferentes 

tópicos? E... não sei. Realmente fica meio confuso, porque você não presta atenção 

no que ele tá anunciando e sim na imagem. 

P- Qual você acha que venderia o produto mais facilmente? Por quê? 

ENTREVISTADA 25- Igual eu disse... o segundo anúncio, pelos motivos que já disse 

antes e porque é mais fácil de ver o preço e entender o que ele está anunciando. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADA 25- Acho que eu vou com o segundo também, mas não tenho um 

motivo pra isso. 

P- O que mais te agrada em cada um deles? 

ENTREVISTADA 25- Visualmente falando, o primeiro agrada mais por causa das 

cores mais claras. Porém, pensando que a pessoa tá anunciando algo e querendo 

vender, seria totalmente o segundo. 

P- O que te desagrada em cada um? Se algo te desagradar. 

ENTREVISTADA 25- A subjetividade do primeiro, porque leva um tempo pra 

processar o que ele tá falando. No segundo, acho que isso seria um problema se 

estivesse estampado em muitos lugares, geraria muita poluição visual. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADA 25- Acho que foi basicamente tudo que já falei antes, não penso 
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em nada não. 

P- Autoriza o uso dos seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 25- Sim, sim, pode ser. 

  

ENTREVISTADO 26: sexo masculino, 20 anos, cursa Biotecnologia, natural de 

Brasília-DF, não sabe a renda mensal familiar. 

P- Qual dos dois anúncios te chama mais a atenção? 

ENTREVISTADO 26- Acho que o primeiro me chamou mais a atenção, porque tem 

um visual mais limpo que o segundo. 

P- Se fosse comprar o produto qual anúncio te convenceria mais? Por quê? 

ENTREVISTADO 26- Acho que o primeiro mesmo, pelo mesmo motivo. É uma 

propaganda mais bonita. 

P- Qual você acha que você se identifica mais? Por quê? 

ENTREVISTADO 26- Acho que continua mais o primeiro mesmo, porque ele mostra 

um tema, sabe? O outro é mais jogado na cara que é algo pra vender pra você. 

P- O que te agrada em cada um deles? 

ENTREVISTADO 26- O primeiro tem uma dualidade interessante, que mostra no 

caso, a guerra e a paz. O outro não é ruim, mas é muito jogado assim, prefiro o 

primeiro. 

P- Algo te agrada no segundo? 

ENTREVISTADO 26- Indiferente. 

P- O que te desagrada? 

ENTREVISTADO 26- No primeiro nem tanto. No segundo, é que ele é mais assim 

“boom” no seu rosto. 

P- Qual a principal diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADO 26- Acho que a temática. Meio que a primeira quer te mostrar não 

só o produto, enquanto o segundo quer só te vender o produto. 

P- Autoriza a usar os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 26- Uhum, sim. 

  

ENTREVISTADO 27: sexo masculino, 23 anos, cursa Artes Visuais, natural de 

Goiânia-GO, não sabe a renda mensal familiar. 

P- Qual deles te chama mais atenção? Por quê? 

ENTREVISTADO 27- Acho que o primeiro... eu gostei dos desenhos. 
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P- Qual você acha que te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADO 27- Não sei... esse aqui tem preço (apontando pro segundo) né? 

P- Se não tivesse preço, você acha que algum pareceria mais caro? 

ENTREVISTADO 27- Pareceria. 

P- O primeiro, você acha? 

ENTREVISTADO 27- Aham. 

P- Algum te convenceria mais da compra? 

ENTREVISTADO 27- Esse aqui ficou lindo né (apontando pro primeiro anúncio)? Eu 

gostei. Acho que o primeiro. 

P- Qual você mais se identifica? 

ENTREVISTADO 27- O primeiro também. 

P- Pelos mesmos motivos ou você acrescentaria mais algo? 

ENTREVISTADO 27- Não entendi o pássaro e o homem mas... é por comunicação 

né? 

P- É uma questão de que quem defende a guerra sempre vai defender a guerra, 

quem defende a paz sempre vai defender a paz, então é uma discussão 

interminável né. 

ENTREVISTADO 27- Entendi. 

P- O que te agradou mais em cada? 

ENTREVISTADO 27- Eu gostei dos desenhos do primeiro, achei bem bonito. O 

segundo é bem chamativo, o vermelho e o amarelo, eu gosto dessas cores. 

P- O que te desagradou em cada um deles? 

ENTREVISTADO 27- Tem uma linha branca aqui embaixo (apontando para o 

segundo). E acho que tinha que ter um preço maior aqui (sobre o primeiro anúncio). 

P- Qual você acha que é a maior diferença entre um e outro? 

ENTREVISTADO 27- Ai, acho que de cor. Um tem cores mais leves (apontando pro 

primeiro). 

P- Autoriza o uso os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 27- Autorizo. 

  

ENTREVISTADA 28: sexo feminino, 22 anos, cursa Nutrição, natural de Canoas-RS, 

aproximadamente R$13.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual anúncio te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADA 28- O segundo anúncio. As cores combinam mais com minha ideia 
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do que é um anúncio de telefonia. 

P- Qual te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADA 28- O segundo. Porque pareceu... não sei.. Acho que pelas cores 

mesmo. As cores do primeiro não me lembram telefonia, me lembram decoração de 

casa. O segundo dá sensação de familiaridade, de saldão. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADA 28- Com o segundo, que é mais objetivo, se foca mais nos textos, 

do que o primeiro, que foca mais nas imagens. Eu prefiro o que é mais objetivo, não 

quero interpretar um anúncio de telefonia, eu quero as informações grandes pra 

olhar rápido e descartar ou não. 

P- O que te agrada em cada? 

ENTREVISTADA 28- As informações visuais são melhores na segunda. No primeiro 

a estética é de bom gosto. 

P- O que te desagrada em cada um? 

ENTREVISTADA 28- Então, eu estou tentando interpretar esse (apontando pro 

primeiro). Isso é uma pomba? Esse cara é o quê? Não consigo entender o que quer 

dizer esse “conversas intermináveis”. Não sei, não entendi, achei confuso. 

P- Você colocaria então que o que te desagradou no primeiro é que a 

associação não é tão fácil? 

 ENTREVISTADA 28- Sim. 

P- O que te desagrada na segunda? 

ENTREVISTADA 28- Sem críticas. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADA 28- No primeiro tentaram fazer uma representação mais gráfica 

né? Acho que tentaram ser mais diferentes. 

P- Autoriza o uso os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 28- Sim, pode usar. 

  

ENTREVISTADA 29: sexo feminino, 19 anos, cursa Biotecnologia, natural de 

Goiânia-GO, não sabe a renda mensal familiar. 

P- Qual anúncio te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADA 29- O segundo, por causa das cores e das palavras maiores. 

P- Qual te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADA 29- O segundo. Sinceramente, não entendi bem a relação do 
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primeiro, e o segundo chama mais atenção. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADA 29- O segundo. 

P- O que te agrada em cada? 

ENTREVISTADA 29- A forma como o segundo foi montado. No primeiro as imagens, 

apesar de não ter entendido muito bem. 

P- O que te desagrada em cada um? 

ENTREVISTADA 29- Sem críticas. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADA 29- As palavras destacadas no segundo, o tamanho. Acho que é a 

grande diferença. 

P- Autoriza o uso das suas informações em minha pesquisa? 

ENTREVISTADA 29- Sim. 

  

ENTREVISTADO 30: sexo masculino, 25 anos, cursa Medicina, natural de Goiânia-

GO, aproximadamente R$25.000,00 de renda mensal familiar. 

P- Qual anúncio te chama mais a atenção? Por quê? 

ENTREVISTADO 30- O segundo, porque é mais direto. Tem mais diálogos. 

P- Qual te faria comprar o produto? Por quê? 

ENTREVISTADO 30- O segundo, porque tem o preço. 

P- Com qual anúncio você se identifica mais? 

ENTREVISTADO 30- O segundo, pelos mesmos motivos. 

P- O que te agrada em cada? 

ENTREVISTADO 30- O segundo é muito direto, não enrola. 

P- O que te desagrada em cada um? 

ENTREVISTADO 30- No primeiro achei a imagem muito grande, não tinha prestado 

atenção na parte escrita. No segundo nada me desagrada, é um anúncio normal. 

P- Qual a principal diferença entre os dois? 

ENTREVISTADO 30- O diálogo do segundo é mais direto, é grande. O segundo não 

tem imagem. Não vou comprar uma coisa com muita imagem pra ficar pensando. 

P- Autoriza o uso os seus dados em minha pesquisa? 

ENTREVISTADO 30- Pode pôr, claro. 
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