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Sessão 1 - Retóricas do Consumo 

Coordenadores: Asdrúbal Formiga, Guilherme Nery e Juciano Lacerda 

Assistente: Joana Beleza 

 

Título COMUNICAÇÃO, CONSUMO E RECEPÇÃO: A RELAÇÃO DAS GOIANAS 

COM AS MARCAS E COM AS AÇÕES PUBLICITÁRIAS 

Autor(es) Maria Amélia Paiva ABRÃO; Andréa ANTONACCI e Danilo POSTINGUEL 

Instituição(ões) Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo, SP 
  

Resumo Estudar o consumo implica estudar a cultura de uma sociedade, implica conhecer as 

relações de poder, as relações entre os sujeitos, que ocorrem na cotidianidade. 

Receptor e consumidor são parte integrantes de um mesmo sujeito, que recebe as 

mensagens da mídia e as reelabora a partir de suas práticas culturais, num processo 

comunicacional que não se inicia ou se encerra no próprio sujeito. E é no bojo da 

sociedade contemporânea que os significados dos produtos são construídos ou 

reconstruídos, tendo a marca um papel mediador neste processo. Isto posto, este 

artigo, a partir de um grupo focal, realizado na cidade de Goiânia-GO, visa delinear 

algumas das relações entre as goianas/ marcas/ consumo que surgem através de ações 

publicitárias apresentadas ao longo da telenovela Império, da Rede Globo.  
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Título ‘O BOTICÁRIO VENDE PERFUMES, NÃO ÁGUA BENTA’: A REAÇÃO 

PATÊMICA DO PÚBLICO DIANTE DE UMA PUBLICIDADE POLÊMICA 

Autor(es) Leonardo MOZDZENSKI 

Instituição(ões) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE 
  

Resumo Uma campanha publicitária da marca de cosméticos O Boticário foi responsável por 

provocar uma turbulenta mobilização nas redes sociais online entre os defensores e 

os detratores do comercial. Lançada em maio de 2015, a peça publicitária mostrava 

casais homo e heterossexuais trocando presentes no Dia dos Namorados. O presente 

trabalho lança mão da noção retórica de pathos e se propõe a investigar como se deu 

a reação patêmica ao comercial “Casais” nas comunidades virtuais. Para tanto, 

recorro às contribuições da Retórica clássica e dos estudos discursivos, 

compreendendo o pathos tanto como a construção de um efeito de afetividade pelo 

anunciante, quanto a inscrição de sentimentos positivos ou negativos nos discursos 

dos consumidores/internautas. Por fim, proponho uma categorização da reação 

patêmica do público diante da propaganda.   
  

Palavras-chave publicidade; reação patêmica; consumo; polêmica; internet 

 



 

Título VAMOS SER HONESTOS COM A AMÉRICA: NOTAS SOBRE 

PUBLICIDADE E O CONCEITO DE VERDADE 

Autor(es) Joana Dominguez Gonzalez Bouères BELEZA 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
  

Resumo O presente artigo, priorizando as questões pertinentes aos temas centrais da 

publicidade e do consumo, abordará ainda discussões que abrangem os estudos 

frankfurtianos, no tocante à percepção do impacto social negativo da mídia, e as 

teorias foucaultianas acerca dos conceitos de loucura e verdade – noções, sobretudo 

delicadas, trazidas pelo filme Crazy People, narrativa que nos convida, portanto, a 

versar sobre assuntos pouco fronteiriços, mas em constante diálogo nas sociedades 

moderno-capitalistas.   
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Título SABERES E SABORES DA ALIMENTAÇÃO FUNCIONAL: 

DISCIPLINARIZAÇÃO, REGRAS E PRAZERES FEMININOS NA 

COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

Autor(es) Selma Peleias Felerico GARRINI 

Instituição(ões) PPGCOM – ECA/USP / Universidade Presbiteriana Mackenzie / ESPM  
  

Resumo O tema deste artigo são as novas práticas de consumo alimentares das mulheres na 

maturidade. Temos como objetivo compreender a produção de sentido a partir dos 

saberes estéticos e dos sabores alimentares midiáticos dirigidos à mulher. A partir da 

análise do discurso crítico (ADC), buscamos confrontar os discursos às práticas 

sociais editadas em formas dos consumos alimentares femininos investigados, como 

modo de compreender as questões do processo de recepção cultural e do fenômeno 

do consumo em estudo. Para registrar e classificar imagens de corpos encontrados, 

que legitimam novas identidades e traçam novos costumes na sociedade brasileira 

fez-se necessário o levantamento de um corpus composto por capas de revistas que 

tratam de saúde e nutrição no século XXI e os registros das pesquisas em 

profundidades com as entrevistadas.   
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Título TEU CORPO É ROSTO: EXPRESSÕES DO FEMININO 

CONTEMPORÂNEO NO CALENDÁRIO PIRELLI 2016 

Autor(es) Marcio GONÇALVES; Elaine Vidal OLIVEIRA; Amanda ANTUNES 

Instituição(ões) Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec/RJ); Faculdades Integradas Hélio 

Alonso (Facha); Universidade Estácio de Sá (Unesa); Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ)  
  

Resumo Este artigo apresenta uma análise com as lentes voltadas para o corpo feminino visto 

como principal suporte publicitário ao longo da história. O processo de 

sistematização e análise das proporções do corpo feminino iniciado por Dürer, no 

século XVI, durante a fase Cinquecento, no Renascimento, desloca a questão da 



 

beleza física feminina do campo metafísico para o campo da estética. À luz do 

conceito de gender display, construído por Erving Goffman, em 1979, e de Gender 

Advertisements, estabelecido pelo mesmo, a análise recai sobre a estética do ensaio 

fotográfico para a elaboração do produto calendário Pirelli 2016, destacando 

transformações na representação da mulher através da estética e exposição do corpo 

feminino.   
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Título PUBLICIDADE E ESTEREÓTIPO FEMININO NA PROPAGRANDA DE 

PRODUTOS DE LIMPEZA VEJA 

Autor(es) Thaynan MENDES 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
  

Resumo O presente artigo dedica-se a dissertar a respeito de consumo e publicidade, esta, 

como ferramenta de persuasão incutida de valores sociais, culturais e como fator de 

formação e disseminação de abordagens estereotipadas. Propõe-se enfocar a prática 

utilizada em comerciais de produtos de limpeza da marca Veja, os quais são feitos 

por mulheres e para as mulheres. Para discorrer sobre o assunto, o trabalho apresenta 

um breve histórico da mulher na sociedade e a análise de dois vídeos comerciais da 

marca. Objetiva-se atentar sobre a premência de novas representações da mulher no 

espaço da publicidade.   
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Título UM TIME DE ALTA PERFORMANCE: GÊNERO E TRABALHO 

DOMÉSTICO NAS “ECO-IDEIAS” DA PANASONIC 

Autor(es) Lígia LANA; Beatriz BERALDO; Lívia BOESCHENSTEIN 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
  

Resumo Este artigo analisa a campanha Time da Casa, lançada pela Panasonic em janeiro de 

2016 para promover uma linha de eletrodomésticos. A proposta dos anúncios é 

associar a Panasonic ao universo dos esportes, já que a empresa é uma das 

patrocinadoras das Olimpíadas 2016. A marca sugere que seus equipamentos 

eletrodomésticos podem compor, em parceria com a dona da casa e sua empregada 

doméstica, um time vitorioso num fantasioso mundo onde os trabalhos de casa são, 

na verdade, uma atividade lúdica. Analisamos a narrativa dos anúncios e a 

performance de Fernanda Lima, garota-propaganda da empresa. As conclusões 

apontam que a performance, imperativo das sociedades neoliberais, foi apresentada 

na campanha como atributo desejável de eletrodomésticos, trabalhadoras domésticas 

e famílias, reforçando desigualdades de classe e gênero no Brasil.   
  

Palavras-chave publicidade; gênero; celebridade; eletrodoméstico; trabalho 

 

Título AS ESTRATÉGIAS RETÓRICAS DA PUBLICIDADE 

Autor(es) Julio Cesar Lemes de CASTRO 



 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo A proposta deste trabalho é identificar as estratégias retóricas mais abrangentes 

utilizadas historicamente pela publicidade. Inspirando-se na teoria lacaniana dos 

discursos, ele toma a cada um destes seu traço mais característico como fundamento 

de uma determinada estratégia retórica: a imposição (discurso do senhor), a 

argumentação (discurso da universidade), a sedução (discurso da histeria) e a 

cumplicidade (discurso do capitalismo). Tais estratégias variam de acordo com o 

produto, o veículo, o público e a cultura, e combinam-se de várias maneiras. De todo 

modo, elas tendem a evoluir com o tempo, podendo-se constatar grosso modo o 

predomínio sucessivo das estratégias da imposição, da argumentação, da sedução e 

da cumplicidade.   
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Título ELEMENTOS PERSUASIVOS DOS DISCURSOS POLÍTICO E 

PUBLICITÁRIO: SIMILARIDADES E ESTRATÉGIAS 

Autor(es) Carolina Bueno, RODRIGUES e Matheus Pereira Mattos, FELIZOLA 

Instituição(ões) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE 
  

Resumo Este trabalho refere-se a uma pesquisa realizada entre 2014 e 2016, que analisou a 

similaridade entre as estratégias de linguagem dos discursos político e publicitário, 

na instância da produção. Como amostra dessa investigação, apresentamos aqui um 

dos discursos do ex-governador sergipano Marcelo Déda, que integra o corpus deste 

estudo e demonstra como autoridades políticas costumam utilizar os elementos 

persuasivos em seus discursos, na busca de maior visibilidade e da adesão pública de 

ideias. Para tanto, utilizamos como referencial teorias linguísticas de Bakhtin e 

Maingueneau, a Retórica de Aristóteles, entre outras. Os resultados obtidos 

comprovam que o uso estratégico da linguagem persuasiva possibilita uma 

comunicação política mais envolvente, impactante, transparente, além de despertar a 

atenção para temas de interesse público.    
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Título MUDANÇAS EM (DIS)CURSO: A NOÇÃO DE “PUBLICIDADE INFANTIL” 

EM FRANCO PROCESSO DE RESSIGNIFICAÇÃO 

Autor(es) Brenda GUEDES 

Instituição(ões) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
  

Resumo Um processo de ressignificação dos discursos publicitários se anuncia e ganha 

visibilidade especialmente no que diz respeito a resistência à publicidade ubíqua que 

dialoga com a infância. Na tentativa de evidenciar o significado e as noções de 

“publicidade infantil” como produtos de relações sociopolíticas este artigo 

desenvolve uma breve reflexão sobre os contextos de interseção entre a publicidade e 

a infância; registra alguns dos posicionamentos discursivos em destaque no país; e 

sinaliza uma mudança discursiva, no termos propostos por Norman Fairclough 

(2001). 
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Título #umbrindeavidareal: UMA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICA DA 

EMOÇÃO NA PUBLICIDADE 

Autor(es) Patrícia Cristina Ramos SANTANA; Rodolfo Rorato LONDERO 

Instituição(ões) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR  
  

Resumo O objetivo deste artigo é discutir, por meio de uma perspectiva fenomenológica, o 

papel da emoção na publicidade e sua relação com o consumidor. Considerando a 

dificuldade da publicidade em refletir sobre as emoções devido à influência do 

modelo de processamento da informação, este artigo pretende abordar esse problema 

através de uma perspectiva alternativa, inclusive questionando abordagens mais 

tradicionais. Por fim, este artigo apresenta uma análise da campanha 

#UMBRINDEAVIDAREAL da marca Smirnoff, visando compreendê-la a partir da 

discussão desenvolvida. 
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Título O ESTUDO DO SLOGAN PUBLICITÁRIO NO BRASIL: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

Autor(es) Luciana da Silva Souza REINO; Juliana TONIN 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 
  

Resumo O slogan, para o pesquisador em publicidade e para o profissional atuante no 

mercado, permanece um constante desafio. Os veículos se transformam, as 

sociedades se adaptam, as campanhas publicitárias também, e o slogan continua 

sendo texto essencial para as marcas. Neste contexto, para auxiliar o trabalho de 

pesquisadores e profissionais, há pouco material para pesquisa e consulta, 

especialmente livros dedicados ao tema. Entre estes, quatro obras se destacam ao 

dedicar parte ou sua totalidade a discutir/analisar o slogan. Neste artigo, serão 

apresentadas as principais ideias destes livros, com o propósito de encontrar pontos 

comuns e divergentes entre eles, e a partir desta revisão bibliográfica, buscar lacunas 

ou outros aspectos que possam ser explorados e investigados em futuras pesquisas 

sobre slogan.    
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Sessão 2 - Estratégias Metodológicas e Imaginário 

Coordenadores: Asdrúbal Formiga, Guilherme Nery e Juciano Lacerda 

Assistente: Joana Beleza 

 

Título LINGUAGEM PUBLICITÁRIA E DISCURSO PUBLICITÁRIO: DUAS 

FACES DE UM CAMINHO METODOLÓGICO 

Autor(es) Marcelo MOCARZEL 



 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo Este artigo busca ressaltar as semelhanças, e sobretudo as diferenças, entre a 

linguagem publicitária e o discurso publicitário, duas categorias que costumam ser 

utilizadas como sinônimos, mas guardam diferenças importantes. Trata-se de uma 

interpretação teórico-metodológica da publicidade, enquanto área do conhecimento, 

a partir da análise de uma peça publicitária selecionada. Propositalmente, a Análise 

de Discurso (AD) se enquadra como método analítico, constituindo-se paralelamente 

como objeto de pesquisa.  
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Título “VOCÊ JÁ VIU ESSE ANUNCIO?” ASPECTOS METODOLÓGICOS EM 

ESTUDOS DE RECEPÇÃO DA PUBLICIDADE 

Autor(es) Elisa Reinhardt PIEDRAS 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 
  

Resumo Este trabalho aborda a publicidade desde a perspectiva da recepção. O objetivo é 

discutir aspectos metodológicos que favoreçam a observação empírica da 

apropriação espontânea que os receptores fazem do fluxo publicitário. Reunimos 

subsídios metodológicos e empíricos que apontem para uma perspectiva capaz de dar 

conta da experiência do receptor diante da multiplicidade de anúncios que o cercam. 

Discutimos três investigações (uma Tese de doutorado, uma Dissertação de mestrado 

e uma Monografia de conclusão de curso de graduação), que abordam a recepção 

operacionalizando a noção de fluxo publicitário. Nesses estudos, as escolhas 

metodológicas foram capazes de deixar emergir das falas dos receptores anúncios 

que de fato fazem parte do seu cotidiano, sem induzir narrativas alheias a sua 

realidade.  
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Título A SEMIÓTICA DE INSPIRAÇÃO EUROPEIA COMO ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA NA DIREÇÃO DE ARTE EM PUBLICIDADE 

Autor(es) Janderle RABAIOLLI 

Instituição(ões) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS 
  

Resumo O presente artigo tem por objetivo observar de que forma a linguagem das 

propagandas veiculadas no semanário carioca da década de 70, O Pasquim, 

delinearam os moldes do que viria a ser chamado de branded content. A intenção é 

refletir sobre as influências que os modelos de comunicação daquele período tiveram 

e ainda têm sobre as práticas comunicacionais contemporâneas. Para tanto, foram 

selecionadas e analisadas propagandas elaboradas manualmente – pelo menos em 

parte – pelos autores do periódico. As propagandas foram retiradas de quatro 

publicações do primeiro ano de circulação do periódico.  
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Título RECONFIGURAÇÕES NO CAMPO PUBLICITÁRIO DESDE AS 

PRÁTICAS DE RECEPÇÃO 

Autor(es) Laura Hastenpflug WOTTRICH 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  UFRGS 
  

Resumo Adotando os estudos culturais como lógica para pensar a publicidade, este texto 

explora a noção de campo publicitário. Nosso interesse recai na análise de como 

movimentos de contestação à publicidade, gestados na esteira de novas práticas de 

recepção, têm incidido na reconfiguração do habitus do campo. Entendemos que, 

quando as práticas de recepção são transformadas, transforma-se também o habitus 

do campo, fundado na capacidade dos publicitários de conhecer os modos de ação 

dos públicos e formular, assim, estratégias persuasivas dirigidas a eles.    
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Título RIO DE JANEIRO - CIDADE MERCADORIA: UM NOVO OLHAR SOBRE 

OS CLICHÊS 

Autor(es) Jorgiana Melo de Aguiar BRENNAND; Eduardo Guerra Murad FERREIRA 

Instituição(ões) IBMEC /RJ, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo O presente artigo aborda como a Marca RJ e a utilização de outras imagens 

associadas ao Rio de Janeiro são empregadas na publicidade da Prefeitura do Rio, 

intitulada “Rio 360º - Cidade Olímpica”, alusiva aos Jogos Olímpicos de 2016. O 

objetivo é analisar o discurso da peça publicitária em questão, que tenta descontruir 

os clichês associados a essa cidade-espetáculo. O estudo será centralizado na ótica da 

Análise Crítica do Discurso (ACD), e como ele é usado para incentivar o consumo 

do Rio de Janeiro como cidade-mercadoria.    
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Título CAPITALISMO GLOBAL E APROPRIAÇÃO LOCAL: DA PRAÇA DA 

SAVASSI À PRAÇA DAS TELEFÔNICAS 

Autor(es) Juliana Lopes DIAS e Marcelo Rodrigo de Avelas Bastos ALVES 

Instituição(ões) Universidade Federal de Minas Gerais, MG e Fundação Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro, RJ  

Resumo A cidade, espaço essencial de (des)organização social pós-industrialização, vem 

sendo tensionada pela intensificação crescente da globalização capitalista financeiro-

monopolista.  Entendida simultaneamente como ambiência comunicativa e 

experiência comunicativa, a urbe tornou-se arena de disputa – mobilizando Estado, 

sociedade e corporações – para reconfigurações economicamente orientadas. O 

presente trabalho analisa a Praça da Savassi, reduto cultural de Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil, que foi “requalificada”, ressalvados outros aspectos, 

arquitetonicamente em um cruzamento de avenidas e comunicativamente na 

ocupação de todas as suas quatro esquinas por lojas de telefônicas multinacionais. 

Um urbanismo-comunicacional mercadológico e, em certo sentido, publicitário, que 

culminou na alcunha de Praça das Telefônicas. 
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Título REPRESENTAÇÕES DO ROCK IN RIO NO IMAGINÁRIO SOCIAL 

Autor(es) Juliana MÜLLER 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  
  

Resumo Este texto tem como objetivo apresentar algumas premissas para uma pesquisa sobre 

as representações do Rock in Rio no imaginário de determinados grupos sociais, 

buscando investigar como a imagem deste festival de música se estabeleceu a partir 

de narrativas, simbolismos e valores com os quais esses grupos se identificam. Para 

isso, serão propostas abordagens relativas à comunicação – em especial, à narrativa 

publicitária - consumo e cultura material, bem como o conceito de juventude 

enquanto fenômeno social.    
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Título BANCOS E SUAS CAMPANHAS CIVILIZADORAS: #ISSOMUDAVC  

Autor(es) Miguel MENDES 

Instituição(ões) PUC-Rio  
  

Resumo Investigação sobre o papel de determinadas campanhas do setor bancário que adotam 

a linguagem da cartilha. Elas contribuem para a difusão de inovações feitas na 

tecnologia bancária e para a educação do consumidor na direção da disciplina e do 

autocontrole. Essas seriam condições minimamente necessárias para que tal público 

adotasse rotinas adequadas segundo padrões considerados mais civilizados ou mais 

modernos.    
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Título A PROPAGANDA PASQUINIANA E AS RAÍZES BRASILEIRAS DO 

BRANDED CONTENT 

Autor(es) Marcelo Rodrigo da SILVA 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN 
  

Resumo O presente artigo tem por objetivo observar de que forma a linguagem das 

propagandas veiculadas no semanário carioca da década de 70, O Pasquim, 

delinearam os moldes do que viria a ser chamado de branded content. A intenção é 

refletir sobre as influências que os modelos de comunicação daquele período tiveram 

e ainda têm sobre as práticas comunicacionais contemporâneas. Para tanto, foram 

selecionadas e analisadas propagandas elaboradas manualmente – pelo menos em 

parte – pelos autores do periódico. As propagandas foram retiradas de quatro 

publicações do primeiro ano de circulação do periódico.  
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Título MIDIATIZAÇÃO: A PERSPECTIVA BRASILEIRA E SEUS NOVOS 

CAMINHOS 

Autor(es) Nicolás LLANO; Diogo KAWANO; Alhen RUBENS 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este texto tem como objetivo caracterizar a produção acadêmica produzida no Brasil 

em relação à teoria da midiatização. A partir de considerações iniciais sobre os 

conceitos básicos e o debate atual sobre a teoria, a produção teórica brasileira foi 

mapeada a partir de dois caminhos: uma revisão bibliométrica, assim como um 

aprofundamento no trabalho de dois relevantes pesquisadores que trabalham sob a 

lente da midiatização: Antônio Fausto Neto e José Luiz Braga. Na parte final do 

artigo, foi realizada ainda uma reflexão possível para os novos rumos que despontam 

no entendimento da teoria no Brasil., especialmente aqueles enfoques que buscam 

articular outros processos da modernidade tardia (especialmente o consumo) com as 

bases teóricas da midiatização.    
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Título A QUESTÃO REGULAMENTAR NO CONTEÚDO DE MARCA NO BRASIL 

Autor(es) Pablo Moreno Fernandes VIANA 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este texto discute o Conteúdo de Marca, formato publicitário que traz sinergia entre 

mensagem comercial e entretenimento, tendo como ponto de partida para a análise os 

aspectos regulamentares da publicidade brasileira. Desde que a propaganda se 

sofistica e passa a ser apresentada integrada a conteúdos de entretenimento – ou 

torna-se um conteúdo próprio – uma série de questões emerge sobre esse formato. 

Uma delas diz respeito aos aspectos de legislação, especificamente os instrumentos 

que regem sobre a publicidade no país, como a Lei 4.680/1965, o Código Brasileiro 

de Autorregulamentação e o Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, 

observa-se como esses instrumentos regulamentam a propaganda na intenção de 

refletir sobre possíveis lacunas que não estão abrangidas nesses dispositivos.    
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Sessão 3 – Diálogo entre Narrativas 

Coordenadores: Asdrúbal Formiga, Guilherme Nery e Juciano Lacerda 

Assistente: Joana Beleza 

 

Título TELEVISÃO OU OUTRA COISA? NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS 

INICIADOS NO SUL DO PAÍS 

Autor(es) Fernanda Sagrilo ANDRES; Fabiane da Silva VERISSIMO e Maria Lília Dias 

de CASTRO 

Instituição(ões) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 
  



 

Resumo Este texto busca apresentar a OCTO, projeto multiplataforma do Grupo RBS, como 

um novo modelo de negócio iniciado no sul do país, que vem transformando os 

modos de produzir e consumir televisão. Para isso, discute a produção televisual à 

luz do fenômeno da convergência midiática e enfatiza algumas transformações 

presentes na construção discursiva dessa nova multiplataforma. Por último, busca 

examinar, na perspectiva da produção de sentido, os produtos exibidos pela OCTO e 

as estratégias empregadas que traduzem esse novo fazer televisual proposto pela 

emissora.  
  

Palavras-chave comunicação; convergência; estratégia; televisão; negócios 

 

Título UMA REFLEXÃO SOBRE OS MOVIMENTOS DE HIBRIDIZAÇÃO NAS 

NARRATIVAS PUBLICITÁRIAS  

Autor(es) Shyrlei Guitério Calmon DU PIN 

Instituição(ões) Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo Esta pesquisa buscou refletir sobre os movimentos de hibridização presentes nas 

narrativas publicitárias audiovisuais contemporâneas. Esta investigação parte da 

observação das novas possibilidades de construções provindas do entrelaçar de 

narrativas de diferentes naturezas e foi construída respeitando os alicerces da cultura 

da convergência. Da fusão de dois ou mais elementos surge o híbrido, uma nova 

estrutura, uma nova expressão. Emerge um cenário fértil para a criação de narrativas 

publicitárias que podem adquirir novos contornos para cumprir o seu importante 

papel de mediadora na transferência de significados simbólicos para os bens de 

consumo. Observa-se a multiplicidade de novas perspectivas, despontam diferentes 

movimentos que vão se amalgamando na trama das correntes das narrativas 

publicitárias audiovisuais.  
  

Palavras-chave narrativas audiovisuais; publicidade; consumo; hibridismo; convergência 

 

Título DOS COMERCIAIS AOS TRAILERS LIVE-ACTION: APONTAMENTOS 

SOBRE A HISTÓRIA E A PUBLICIDADE AUDIOVISUAL DOS JOGOS 

DIGITAIS 

Autor(es) Mariana F. GOETHEL e Michele Kapp TREVISAN 

Instituição(ões) Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 
  

Resumo Observando o fenômeno dos jogos digitais é possível constatar que os games 

apresentam semelhanças com o cinema, principalmente quanto a resistência inicial 

do público com essas novas mídias e como estes são divulgados. Nesse sentido, 

entender como ocorre a dinâmica de divulgação dos games é entender como os jogos 

e o cinema estão, possivelmente, se tornando cada vez mais híbridos. Para tanto, este 

trabalho apresenta a primeira etapa da pesquisa bibliográfica feita para o Trabalho 

Final de Graduação intitulado Cinema e Jogos Eletrônicos: apropriações da 

linguagem cinematográfica pelos trailers da franquia de games Call of Duty, e busca 

analisar as mudanças ocorridas na publicidade audiovisual dos jogos eletrônicos 

contextualizando-as com as mudanças tecnológicas significativas nos games para 

cada época. 
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Título O HERÓI NAS SÉRIES: A REINVENÇÃO DA TRAGÉDIA POR GAME OF 

THRONES 

Autor(es) Luísa Gappo LACOMBE e Tatiana Oliveira SICILIANO 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ  
  

Resumo Este trabalho tem como objetivo a análise das séries de televisão atuais nos Estados 

Unidos e como elas afetam seu público. Tendo como características as tramas 

complexas e personagens ambíguas, estas séries mudaram a forma de se fazer 

televisão e acumulam fãs pelo mundo. No entanto, a grande audiência de tais séries é 

também fruto do fato de se apoiar em boas histórias. Logo, torna-se relevante e 

também necessário estudar a estrutura das narrativas. Daí a importância de se 

analisar a série de televisão Game of Thrones, que obteve grande audiência, 

utilizando o monomito de Joseph Cambpell e as bases da tragédia de Aristóteles, 

aliados a outros autores. 
  

Palavras-chave séries de televisão; Games of Thrones; tragédia; monomito 

 

Título O EXCESSO NO CONSUMO POPULAR MIDIATIZADO: O DISCURSO 

ESTÉTICO DE PERSONAGENS FEMININAS EM JOÃO EMANUEL 

CARNEIRO 

Autor(es) Rosana MAURO 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este artigo objetiva abordar a midiatização do consumo popular do ponto de vista da 

estética do excesso, nas telenovelas de João Emanuel Carneiro, com a direção de 

Amora Mautner – Avenida Brasil (2012) e A Regra do Jogo (2015/2016). O intuito é 

iniciar uma reflexão sobre a construção discursiva do consumo de determinadas 

personagens femininas, com foco em exemplos do gosto material presente na 

cenografia residencial e figurino. A observação geral de imagens captadas de cenas 

sugere a existência de uma estética do excesso de objetos e estilos, que dialoga, em 

um primeiro momento, com o real democrático discutido por Rancière (2010). Cabe-

nos discutir neste trabalho se há de fato esse diálogo e como ele se situa 

discursivamente.   
  

Palavras-chave telenovela; consumo; popular; midiatização; gosto 

 

Título A INTERTEXTUALIDADE PUBLICIDADE AUDIOVISUAL E CINEMA 

Autor(es) Maéve Cristina Barnabé TALAMONTE 

Instituição(ões) Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP/SP 
  

Resumo Neste estudo, avalio a relação dialógica entre a narrativa publicitária audiovisual e o 

cinema noir, o da estética de consumo, cuja presença se dá na representação da 

sociedade contemporânea, na qual a publicidade desencadeia novos hábitos de 

consumo, apenas refletindo hábitos culturais já consagrados existentes na sociedade. 



 

A intertextualidade entre esses dois meios comunicacionais, publicidade e cinema, 

acaba sendo uma estratégia mercadológica persuadindo o consumidor.   
  

Palavras-chave intertextualidade, publicidade audiovisual, cinema noir 

 

Título ROCK EM VIDEOCLIPE: MEDIAÇÕES LOCAIS E TRANSLOCAIS 

Autor(es) Taciana de Lima BURGOS; Priscilla Xavier de MACEDO; Victória Hanna 

Braga MATIAS 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil 
  

Resumo Neste artigo, buscamos identificar as mediações locais e translocais presentes na 

composição de videoclips, do gênero rock, de bandas na cidade de Natal/RN, para 

assim percebermos identidades do local como marcas de construção de 

subjetividades. Como aporte teórico, empregamos as dimensões de fluxos culturais 

globais de Appadurai e de paisagens transculturais de Lopes às perspectivas de 

territorialidade tratadas por Milton Santos. A pesquisa teve caráter descritivo, 

abordagem qualitativa e a análise da imagem em movimento como técnica de 

observação. Este artigo faz parte da pesquisa “Comunicaçaõ e Mediações em 

Contextos Regionais: Usos Midiáticos, Culturais e Linguagens” (USP/UFRN/UFMS, 

Edital 071/2013-Procad).    
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Título INSTALAÇÃO DO TEMPO EM AÇÕES DE REALIDADE AUMENTADA: O 

CASO “THE ENTRANCE” 

Autor(es) Sandro Tôrres de AZEVEDO 

Instituição(ões) Faculdades Integradas Hélio Alonso – FACHA 
  

Resumo Este trabalho se propõe a investigar o tempo instalado em enunciados da 

cibercultura, mais especificamente em ações publicitárias de marcas que se utilizam 

de dispositivos de realidade aumentada. Assim, a partir do aparelho teórico da 

Semiótica Discursiva, as análises da campanha global “The Entrance” (promovida 

em 2011 pela marca de cerveja Heineken) e do seu desdobramento num evento de 

rua (realizado em Taiwan/CH) são o ponto de partida para a proposição do conceito 

de “multibreagem temporal”, o qual se refere a uma forma particular da instauração 

do tempo no enunciado sob um efeito de sentido de sincronicidade entre debreagens 

e embreagens temporais.    
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Título EMOJIS NA PUBLICIDADE E SEUS SIGNIFICADOS PARA MARCAS E 

CONSUMIDORES: TIPOLOGIAS E QUESTIONAMENTOS 

Autor(es) Bruno POMPEU; Silvio Koiti SATO 

Instituição(ões) Instituto Europeo di Design – SP; Escola Superior de Propaganda e Marketing – SP 
  



 

Resumo Este artigo reflete sobre o uso dos emojis, elementos visuais típicos da linguagem da 

cultura digital. Destacamos a apropriação destes elementos pela comunicação das 

marcas a fim de estabelecer e renovar vínculos de sentido com um consumidor 

imerso no contexto da cibercultura. Identificamos que os emojis são utilizados pelas 

marcas de diferentes maneiras na publicidade, com significados negociados de forma 

multidirecional, e com a crescente participação e colaboração dos consumidores. 

Finalmente, propomos uma tipologia para o entendimento do fenômeno, com uma 

classificação de usos de emojis na publicidade que tem como base a semiótica 

peirceana e que tem o objetivo de distinguir as diferentes estratégias identificadas.    
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Título IMAGINÁRIO E PROPAGANDA: DE QUE IMAGENS ESTAMOS 

FALANDO? 

Autor(es) Francisco dos SANTOS e Annelena da LUZ 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, RS 
  

Resumo Ao discutir as diferentes visões teóricas construídas ao longo do tempo sobre a 

relação homem/imagem é possível compreender que há um desgaste que anula a 

autonomia humana enquanto centralidade na produção dessas mesmas imagens. As 

imagens de que estamos falando, nada mais são do que uma advertência para o que 

está acontecendo na atualidade em níveis sociais que se manifestam no contexto 

midiático e publicitário. Atentamos para a noção de que a imagem que trabalhamos 

na Publicidade tem efeitos transcendentes, que se situam em níveis para além da 

denotação e conotação. O que comunicamos gera efeitos mais profundos na 

coletividade do que simplesmente a propagação de estereótipos.    
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Título PRODUTOS DAS IMAGENS DA INDÚSTRIA CULTURAL EM 

TATUAGEM: ESTUDO DE CASO DA INTERAÇÃO FACE A FACE NA 

PRAIA DA PIPA-RN 

Autor(es) Ana Paula de Barros, FERREIRA e Maria Angela, PAVAN 

Instituição(ões) UFRN 
  

Resumo Este artigo procura compreender as interações ocorridas quando se observa um corpo 

tatuado. Nos concentramos nos jovens que tatuam imagens da indústria cultural nas 

cidades de Pipa e Tibau do Sul, incorporam valores e símbolos midiáticos e atribuem 

a eles outro significado. Para nós essa prática é considerada um comportamento de 

hiperconsumo, como conceitua Lipovetsky (2007). Buscamos fazer uma reflexão dos 

processos subjetivos na construção dos adornos corporais, e da articulação com o 

consumo das tatuagens nos lugares pesquisados. Como suporte teórico buscamos 

Sodré (2006), Trindade (2012;2014), Goffman (2011) e Braga (2009). As imagens 

são resíduos de memórias individuais e coletivas, ostentadas socialmente no espaço 

onde escolheram viver, e discursam sobre as relações de consumo e as novas 

sensibilidades originadas da convivência midiatizada no mundo do hiperconsumo.   
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Título CULTURA MIDIÁTICA E VIDA MODERNA: O CARTAZ, OS 

CATÁLOGOS E OS GRANDS MAGASINS COMO TESTEMUNHAS DO 

PROCESSO MODERNIZADOR 

Autor(es) Karine KARAM; Maria Carolina El-Huaik de MEDEIROS; Bianca Leite 

DRAMALI 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica – Rio 
  

Resumo Este artigo busca entender a lógica de funcionamento de uma parcela da sociedade, 

desvelando a adoção de valores, usos e costumes que expressem os interesses de um 

determinado grupo social. Buscou-se entender as mudanças na sociedade no período 

conhecido como modernidade, através de quatro lentes representativas: o cartaz 

como publicidade de entretenimento em Paris no fim do século XIX, os catálogos da 

Sears nos Estados Unidos rural, no período de 1899 a 1906, e os grands magasins, 

destacando a inauguração da loja de departamentos Selfridge´s em Londres - e as 

compras como novo passatempo feminino, entre 1909 e 1914 - e, no Rio de Janeiro, 

a loja de departamentos Parc Royal.   
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Sessão 1 - Publicidade, tendências tecnológicas e de consumo 

Coordenadores: Fernanda Martinelli e Eneus Trindade 

Assistente: Amanda Antunes 

 

Título DA ATENÇÃO DISCIPLINAR À ATENÇÃO MULTITAREFA:  

A PUBLICIDADE NO APLICATIVO SNAPCHAT 

Autor(es) Lorena GALDINO; Rodolfo Rorato LONDERO 

Instituição(ões) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR 
  

Resumo Através da análise de publicações de marcas no aplicativo Snapchat, o objetivo deste 

artigo é discutir a atenção como questão central para a publicidade nas redes sociais 

online. Questionando o conceito de primazia da atenção, materializado nas imagens 

técnicas da publicidade veiculadas no aplicativo, esta pesquisa pretende mostrar 

como, na atualidade, atenção e distração chegaram a novos limiares. A metodologia 

se baseia em pesquisa bibliográfica, a partir dos estudos sobre atenção de Jonathan 

Crary, do conceito de imagem técnica de Vilém Flusser e da discussão sobre a 

torrente ilimitada de imagens de Todd Gitlin.  
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Título PUBLICIDADE NO CELULAR: PARA ALÉM DO SMS 

Autor(es) Fabiane da Silva VERISSIMO; Fernanda Sagrilo ANDRES; Taís Steffenello 

GHISLENI 

Instituição(ões) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 
  

Resumo Este trabalho busca averiguar como a marca Lojas Americanas vem empregando 

estratégias em dispositivos móveis para estabelecer uma comunicação mais efetiva 

com seus públicos. Para isso, são revisitados os conceitos e as possibilidades de 

publicidade mobile para mais tarde, verificar as atitudes da marca. Percebeu-se a 

necessidade de voltar atenções para a ambiência mobile devido ao crescimento que a 

mesma está alcançando cuja tendência é ampliar ainda mais.  
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Título CONSUMO MIDIATIZADO NA SEGUNDA TELA: A PUBLICIDADE EM 

CIRCULAÇÃO 

Autor(es) Maurício FARIA; Clotilde PEREZ 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este artigo esboça caminhos teóricos para compreender as possibilidades interativas 

que emergem na circulação midiática – por meio do consumo da segunda tela - e o 

modo como o sistema publicitário se utiliza deste novo espaço sócio-técnico-

discursivo a favor das marcas e suas expressões. Neste sentido, compartilha das 

contribuições de Trindade e Perez (2014) acerca do consumo midiatizado e do 

conceito de publicização proposto por Casaqui (2011) para contemplar os novos 

formatos publicitários e seus impactos nas práticas sociais.  
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Título BRANDED CONTENT: SOCIABILIDADE, ENTRETENIMENTO  

E NOVAS PRÁTICAS DE CONSUMO NA INTERAÇÃO COM A MARCA 

Autor(es) Daniele de Castro ALVES 

Instituição(ões) Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo Em sintonia com as transformações midiáticas, a narrativa publicitária utiliza as 

mídias digitais como forma de conquistar a atenção do público e engajar os 

consumidores com conteúdo. Neste contexto, surgem as iniciativas de branded 

content que mesclam entretenimento, informação e publicidade para estreitar a 

relação entre o consumidor e a marca. A proposta do artigo é investigar o branded 

content por meio de um breve levantamento sobre esta atividade e de fatos relevantes 

no mercado e também colaborar para mapear estas práticas na atualidade. Para 

compreender as condições que propiciaram a difusão do branded content, serão 

abordadas a ciberpublicidade, as redes sociais e o entretenimento como linguagem. 

Um estudo de caso sobre a série “Maria – elas não vão com as outras” da marca 

Intimus Gel complementa a abordagem. 
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Título “NO CORAÇÃO DA MARCA”: UM ESTUDO CRÍTICO DA IMAGEM 

TÉCNICA NO HUMANKIND 

Autor(es) Rodolfo Rorato LONDERO; Elisa Peres MARANHO 

Instituição(ões) Universidade Estadual de Londrina, Londrina, PR 
  

Resumo O objetivo deste artigo é discutir o guia de marketing da agência Leo Burnett 

Worldwide, o HumanKind, a partir da definição de imagem técnica elaborado por 

Vilém Flusser (2002). Compreendendo a publicidade como aparelho produtor de 

imagens técnicas, entende-se que o guia de marketing é um texto privilegiado na 

formação dessas imagens. Busca-se assim questionar esse guia a partir da crítica de 

autores como Benjamin (1994a), Marcuse (1969), Haug (1997), Fontenelle (2002) e 

Baitello (2010), bem como refletir sobre seu sistema de avaliação enquanto 

operacionalização dos conceitos e valores da agência. Como resultado dessa 

reflexão, conclui-se que o guia não respeita a evolução da humanidade por meio da 

publicidade, mas, ao contrário, garante a subsistência de um modelo específico de 

humanidade, caracterizado pela pobreza da experiência, enfraquecimento da vontade 

e programação das necessidades. 
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Título DO IT YOURSELF: PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE A COMPRA 

DE MOBILIÁRIO MONTÁVEL 

Autor(es) Izabelle QUEZADO; Ana Paula Holanda Lima ÁVILA; Camila FRANCO; Afonso 

Carneiro LIMA 

Instituição(ões) Universidade de Fortaleza, Fortaleza, CE; Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo O objetivo deste estudo consiste em identificar os fatores relacionados à decisão de 

compra de mobiliário montável. Para tanto, utilizou-se em termos de método a 

pesquisa de natureza exploratória realizada por meio da abordagem qualitativa. 

Como técnica de coleta de dados, optou-se pela realização de entrevistas em 

profundidade. Nessa etapa foi utilizado o recurso audiovisual para a exibição do 

vídeo promocional Leroy Merlin. Para o tratamento dos dados foi empregada à 

técnica da análise de conteúdo. A pesquisa identificou como principais fatores 

influenciadores da decisão: preço, autonomia, comodidade e tempo. 
  

Palavras-chave Faça você mesmo; Processo decisório; Mobiliário montável 

 

Título A ESTRATÉGIA DA DIFERENCIAÇÃO NO PEQUENO VAREJO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

Autor(es) Alan Souza LIMA; Alexandre Luzzi LAS CASAS 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, SP 
  



 

Resumo O objetivo deste artigo foi identificar a estratégia da diferenciação adotada por uma 

pequena empresa varejista do setor de materiais para construção, a partir da 

descrição do seu pacote de serviços e atividades oferecidas aos seus clientes. 

Adotou-se como base teórica os conceitos de atendimento personalizado, vantagem 

competitiva e estratégia da diferenciação. Utilizou-se como metodologia o estudo de 

caso qualitativo descritivo e os atributos dos fatores de satisfação aos consumidores 

do varejo.  Concluiu-se que a loja estudada persegue a eficiência e agilidade 

operacional de seus serviços, assim como a desburocratização de processos nas 

relações com os seus clientes, disponibilizando logística própria, crédito informal, e 

necessidade de manutenção de uma equipe de trabalho familiarizada com a rotina 

dos consumidores. 
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Título “1 POR AMOR, 2 POR DINHEIRO”: PRIMEIRAS IMPRESSÕES SOBRE O 

RAP COMO CULTURA E CONSUMO EM SÃO PAULO 

Autor(es) Gustavo da Silva TRISTÃO 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo O objetivo deste artigo é de lançar as bases da resposta à questão de ‘como o Rap, 

enquanto texto midiático e produto cultural, influencia as relações e as noções de 

consumo em São Paulo?’ por meio da identificação dos fenômenos sociais e 

midiáticos envolvidos nessa relação. Busca-se compreender as influências recíprocas 

entre Rap e consumo na metrópole, por intermédio da absorção de traços de 

identidade desenvolvidos na base da sociedade pela cultura; e, especificamente, 

compreender mais amplamente essa relação com o consumo, incluindo o papel 

relevante desempenhado pelos meios de comunicação contemporâneos no 

estabelecimento de tais reciprocidades. Assim, o artigo aponta traços da presença 

marcante de um determinado produto cultural e midiático na reinserção do indivíduo 

em sua comunidade, na transformação das práticas sociais e na formação de uma 

nova estética de consumo. 
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Sessão 2 - Tendências da comunicação e dos modelos de negócios em publicidade 

Coordenadores: Fernanda Martinelli e Eneus Trindade 

Assistente: Amanda Antunes 

 

Título COMO A ANÁLISE DE REDES SOCIAIS PODE AJUDAR A ENTENDER A  

PROPAGABILIDADE 

Autor(es) Maria Lourdes Balbinot De Lamônica FREIRE; Leandro Leonardo BATISTA 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este artigo busca mostrar caminhos para o diálogo proposto por Henry Jenkins, 

Joshua Green e Sam Ford em seu livro Cultura da Conexão (2014), no qual 



 

profissionais da comunicação, estudiosos de mídia e cidadãos criadores de conteúdo, 

são chamados a discutir e entender o novo modelo híbrido e emergente de circulação 

de conteúdo. Para tanto, propõe uma aproximação do conceito de propagabilidade às 

Análises de Redes Sociais, mais especificamente com o artigo Absence of influential 

spreaders in rumor dynamics de Javier Borge-Holthoefer e Yamir Moreno (2012) 

que estuda a dinâmica de um rumor nas redes sociais e os papéis desempenhados 

pelos componentes da rede. 
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Título CROWDFUNDING: ESTUDO COMPARATIVO DAS ESTRATÉGIAS DE 

COMUNICAÇÃO E CONSUMO DAS PLATAFORMAS KICKSTARTER E 

EU PATROCINO NA INTERNET 

Autor(es) Manuela do CORRAL; Marina MENDES 

Instituição(ões) Universidade da Amazônia, Belém, PA 
  

Resumo Este artigo analisa as plataformas de crowdfunding Kickstarter, estabelecida em 

Nova Iorque (Estados Unidos), e Eu Patrocino, sediada na cidade de Belém (Brasil) 

através dos fatores de semelhança e distinção relacionadas à interface de 

comunicação, às estratégias de interação com o público e ao processo de consumo 

através do financiamento colaborativo através das escolhas de um sujeito que é, 

simultaneamente, consumidor e investidor de novos produtos, bem como de sua 

influência enquanto comunidade na construção de relações de mercado e interação 

entre indivíduos e marcas. 
  

Palavras-chave comunicação; consumo; crowdfunding; capital social; financiamento coletivo 

 

Título AS NOVAS AÇÕES PUBLICITÁRIAS FRENTE ÀS SENSIBILIDADES 

MORAIS DE AMBIENTES DE CONSUMO COLABORATIVO 

Autor(es) André VOUGA 

Instituição(ões) Universidade Federal de Pernambuco 
  

Resumo Este texto busca discutir certas dimensões determinantes para o sucesso da 

comunicação publicitária em contextos colaborativos. Para tal, se procederá a um 

histórico dos dilemas morais que perpassam a sobreposição entre valores materiais e 

imateriais em nossa tradição cultural, retratando o percurso dos tabus ali 

estabelecidos. Esse percurso procurará estabelecer um quadro de como essas 

questões perpassam os ambientes colaborativos atuais e as dificuldades de gestão 

delas por entes empresariais. Por fim tomaremos os casos de duas ações para 

referência analítica: "Perdi meu amor na balada", da Nokia, e o Projeto Speaking 

Exchange, do grupo CNA. 
  

Palavras-chave consumo colaborativo; tendências na publicidade; publicidade difusa 

 

Título #RIACHUELO E A MIDIATIZAÇÃO DA MODA NA ERA DA MARCAÇÃO 

DO CONSUMO 

Autor(es) Lívia Silva de SOUZA 



 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, Centro Universitário FIAM-FAAM, São Paulo, SP 
  

Resumo O consumo midiatizado caracteriza-se pela relevância cada vez maior da mídia na 

formação de hábitos e práticas de consumo (TRINDADE; PEREZ, 2014), na 

perspectiva institucional da midiatização (HJARVARD, 2014). Nas possibilidades de 

circulação midiática das redes digitais, tais práticas se manifestam de maneiras 

singulares, evidenciando a passagem de uma sociedade do consumo de marcação 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013) para uma sociedade centrada no consumidor e 

suas práticas, que organizam e criam sentidos nos seus usos e consumos, 

evidenciando o que chamamos de marcação do consumo. No presente artigo, 

dirigimos nosso olhar para a marca brasileira Riachuelo, do segmento de moda. 

Observamos a circulação midiática da marca a partir do uso da hashtag #riachuelo na 

rede social Instagram, a fim de analisar práticas e lógicas culturais próprias de seu 

consumo midiatizado na rede.  
  

Palavras-chave Consumo; midiatização; circulação; moda; Riachuelo 

 

Título PROCESSOS CRIATIVOS DA PUBLICIDADE MIDIATIZADA E A 

INTERAÇÃO: REVISÃO DE ALGUNS CONCEITOS 

Autor(es) Maria Cristina Dias Alves 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo 
  

Resumo Neste artigo apresentamos um recorte do nosso projeto de doutorado no qual foram 

investigados os processos criativos em três modelos de agências de publicidade 

brasileiras – tradicional, digital e colaborativa – sob o olhar dos dispositivos 

interacionais conformando modos de criar. Neste texto, excerto de um dos capítulos, 

discutimos os conceitos de interação e interacionismo simbólico num percurso de 

aproximação com os de mediação e de midiatização. São conceitos que constituem 

parte da nossa revisão teórica, alicerce para análise das práticas dos criativos 

observadas em nossa pesquisa empírica, de cunho etnográfico, uma vez que, nas 

mediações podemos contemplar o lugar desses profissionais idealizadores das 

manifestações publicitárias postas em circulação, ainda que controladas ou 

disciplinadas por dispositivos técnicos e discursivos.  
  

Palavras-chave agências de publicidade; processo criativo; midiatização; interacionismo simbólico; 

interação 

 

Título MEMES: UMA PROPOSTA DE CATEGORIZAÇÃO TEMÁTICA 

Autor(es) Michele Kapp TREVISAN; Mariana Fagundes GOETHEL; Eduardo Biscayno 

de PRÁ 

Instituição(ões) Centro Universitário Franciscano, Santa Maria, RS 
  

Resumo O presente estudo faz parte de um projeto (PROBIC) do curso de publicidade e 

propaganda do Centro Universitário Franciscano (Santa Maria/RS), e parte de um 

embasamento teórico acerca do termo meme, seguido de uma proposta categorização 

de determinados tipos de memes. O objetivo da pesquisa é entender como ocorre a 

ressignificação das imagens e textos através dos memes nas mídias digitais, que 



 

estão sendo utilizados em páginas de propaganda institucional. Dessa forma, o 

estudo foi elaborado nos seguintes passos: investigação das definições de meme e 

sua reapropriação enquanto forma de expressão e linguagem; levantamento das 

principais páginas de memes para categorização, propondo uma caracterização 

formal e temática das mesmas, tomando a análise de conteúdo como pressuposto 

metodológico.  
  

Palavras-chave comunicação; linguagem; meme; mídias sociais digitais; propaganda institucional 

 

Título O NORDESTE CONECTADO: UM QUADRO DO CONSUMO DOS JOVENS 

NOS MEIOS DIGITAIS 

Autor(es) Matheus FELIZOLA; Nayara ARAÚJO; Madianne NUNES; Vitor BRAGA; 

Max Wendell MACEDO 

Instituição(ões) Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE 
  

Resumo O presente artigo teve como objetivo mapear a realidade do acesso à internet dos 

jovens da região Nordeste, relacionando o ambiente de acesso, dispositivos mais 

utilizados e tipos de conexão à dados socioeconômicos. Para tanto, apresenta os 

dados da pesquisa “Jovens e Consumo Cultural em Tempos de Convergência 

Midiática”, realizada em 2014, que analisou as práticas de consumo no Nordeste. 

Fazendo um contraponto entre esses dados e outras pesquisas realizadas no Brasil, 

além da revisão bibliográfica de autores importantes na área de convergência 

midiática e consumo, observa-se que o jovem nordestino, ainda tem forte 

dependência da internet banda larga, utiliza a internet móvel principalmente para 

acessar os mensageiros instantâneos e redes sociais e embora esteja em um nível 

social mais baixo que em outras regiões, utiliza basicamente os mesmos dispositivos 

de acesso midiático.  
  

Palavras-chave Jovens; Consumo; Internet; Nordeste 

 

Título PROCESSOS INTERATIVOS E PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS: FORMAS 

CONCRETAS, ESPECÍFICAS E LOCALIZADAS DE INTERAÇÃO 

Autor(es) Cláudia PEREIRA; Amanda ANTUNES 

Instituição(ões) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ; Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto Ibmec-RJ, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo As práticas viabilizadas pela internet têm acarretado alterações nos processos sociais 

e comunicacionais contemporâneos. Além de outros fatores, as possibilidades de 

participação, amparadas por uma tecnologia com crescente potencial de promover 

interação, se apresentam como elemento relevante por propiciar significativa 

mudança no fluxo da comunicação. A publicidade absorve o discurso da 

“interatividade”, tentando trazer diferentes propostas para estabelecer um 

relacionamento mais envolvente com seu público. Diante desse cenário, o objetivo 

deste artigo é apresentar uma proposta reflexiva de compreensão dos processos 

interativos como fenômenos contemporâneos e as variadas formas possíveis nas 

práticas publicitárias. Para tanto, serão discutidas as reflexões teóricas que envolvem 

o tema, além de alguns cases de ações e campanhas tidas como interativas.  
  



 

Palavras-chave Interatividade; formas de interagir; práticas publicitárias 

 

 

 

 

GT 3 - PROPAGANDA ÉTICA E IDEOLOGIAS 

Coordenadora: Mariângela Toaldo 

Assistente: Aline Maia 

 

Título PUBLICIDADE, CONSUMO CONSCIENTE E RESPONSABILIDADE 

SOCIAL 

Autor(es) Ana Paula BRAGAGLIA; Isabela ALBUQUERQUE 

Instituição(ões) Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo O objetivo deste artigo é introduzir os estudos voltados a compreender quando a 

publicidade com apelo social (anúncios comerciais de produtos diversos que se 

apropriam de causas sociais) se torna desfavorável ao consumo consciente, podendo 

consistir em estratégia persuasiva de engodo, e quando pode ser vista efetivamente 

como responsabilidade social. A revisão bibliográfica foi realizada nos campos: 

psicologia e psicanálise (focando psicologia/comportamento do consumidor e a 

emoção no comportamento humano); persuasão/retórica a partir da publicidade, 

psicologia, sociologia e filosofia; teorias sobre consumo consciente, responsabilidade 

social corporativa e marketing social. Busca-se a relação entre emoção, 

sensacionalismo e senso crítico, responsabilidade social e marketing social, critérios 

e conceitos do que se entende por consumo consciente e, ao final, a compreensão de 

quando a ação aparentemente social na publicidade se confunde com oportunismo. A 

pesquisa será desenvolvida junto ao grupo de pesquisa ESC - Ética na Sociedade de 

Consumo (do qual sou líder), e ao LaPA (do PPGMC/UFF).  
  

Palavras-chave Ética publicitária; Consumo Consciente; Publicidade “Social”; Publicidade 

Emocional; Sociedade de Consumo 

 

Título GESTÃO BASEADA EM VALORES: MARKETING & COMUNICAÇÃO 

PARA EMPRESAS NO SÉCULO XXI 

Autor(es) Isabel BARRETO 

Instituição(ões) PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo Este texto procura trazer para reflexão o tema de Valores no âmbito das empresas – 

Sustentabilidade, ética – tanto na gestão organizacional, quanto na de Marketing e 

consequentemente de Comunicação. Procura mostrar o papel fundamental das 

empresas para o atual momento em que vivemos e algumas iniciativas já existentes.  
  

Palavras-chave marketing, comunicação, ética, gestão baseada em valores, sustentabilidade 

organizacional 

 



 

Título LACCOPS:  ESPAÇO REFLEXIVO DE COMPREENSÃO DA PRÁTICA 

AUDIOVISUAL COMO  TÁTICA  PARA A PUBLICIDADE SOCIAL 

Autor(es) Patricia Gonçalves SALDANHA; Guilherme LIMA; Tatiane Mendes PINTO 

Instituição(ões) UFF, PUC-Rio, UERJ 
  

Resumo O presente trabalho parte das imbricações entre publicidade e responsabilidade social 

para aprofundar a compreensão da Publicidade Comunitária e da Publicidade Social, 

tanto no sentido epistemológico como empírico. Organiza-se, portanto, em torno das 

atividades do projeto Laccops (Laboratório de Investigação em Comunicação 

Comunitária e Publicidade Social) para pensar sobre os processos hegemônicos, 

contra-hegemônicos e não-hegemônicos da comunicação midiatizada e da 

comunitária. Com um enfoque multimetodológico, o artigo abordará as iniciativas do 

laboratório nas áreas de audiovisual e  mídia alternativa como estratégias de 

resistência.  
  

Palavras-chave Publicidade comunitária; Publicidade Social; Laccops; Produção Audiovisual; 

alternativa tática 

 

Título ATÉ ONDE A PUBLICIDADE PODE IR? UMA REFLEXÃO SOBRE A 

LIBERDADE CRIATIVA E A ÉTICA NO FAZER PUBLICITÁRIO 

Autor(es) Keliny SILVA 

Instituição(ões) Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, PE 
  

Resumo Ao final do ano de 2015, um movimento social a favor da redução dos “privilégios” 

dos indivíduos com deficiência causou estardalhaços entre os usuários da rede social 

Facebook. Após manifestações discordantes dos internautas e notas públicas de 

repúdio, o movimento foi esclarecido como estratégia publicitária que objetivava 

conscientizar a população sobre o desrespeito aos direitos da pessoa com deficiência 

no meio social. Tal campanha publicitária, denominada “Movimento pela Reforma 

de Direitos”, suscita reflexões necessárias a respeito da liberdade criativa e os limites 

éticos que permeiam o fazer publicitário. Pensando nisso, o artigo tem como 

propósito observar a emergência por soluções criativas no campo publicitário, bem 

como levantar questionamentos sobre a responsabilidade da publicidade diante dos 

recursos persuasivos e estratégicos empregados em suas mensagens.  
  

Palavras-chave processo criativo; discurso persuasivo; estratégias publicitárias; ética; 

regulamentação 

 

Título A PUBLICIDADE UTILIZADA COMO ELEMENTO RETÓRICO PARA A 

DESCONSTRUÇÃO DE PRECONCEITOS NA SOCIEDADE 

Autor(es) Diego Edir Teixeira Cezar da CRUZ; Greicy Marianne Lopes Guimarães 

Cahuana VILLEGAS 

Instituição(ões) Universidade da Amazônia, Belém, PA; Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo O artigo visa discutir como a publicidade vem assumindo um papel de militância que 

luta contra velhos preconceitos enraizados na sociedade. A discussão começa com a 



 

democratização dos meios de comunicação, o que deu voz aos oprimidos, passando 

por uma análise do consumo e da evolução publicitária das últimas décadas, 

destacando como os negros, as mulheres e os homossexuais eram retratados no 

passado e como isso vem sendo mudado atualmente. Por fim, problematizamos sobre 

o real papel da publicidade perante a sociedade, se de fato nos colocamos apenas em 

uma zona de conforto mercadológico ou devemos sim levantar a bandeira da 

responsabilidade social.  
  

Palavras-chave Publicidade; Preconceito; Sociedade; Respeito 

 

Título ESPETACULARIZAÇÃO E LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: BOLSONARO 

NO PSC 

Autor(es) Aryovaldo de Castro AZEVEDO JUNIOR; Hertz Wendel de CAMARGO; 

Suelen Homrich MOTTA 

Instituição(ões) Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR 
  

Resumo O conturbado cenário político brasileiro é bastante instigante para se estudar 

conceitos de marketing aplicado neste ramo. Como se estruturam os políticos, os 

partidos, os jogos de interesses variados que habitam o Congresso Nacional e, em 

última instância, a luta pelo poder para determinar as diretrizes nacionais. Variáveis 

que repercutem na vida do cidadão através dos meios de comunicação de massa. A 

proposta deste artigo é identificar como a midiatização e a espetacularização podem 

funcionar como ferramentas para a construção de identidade de marca de políticos e 

partidos. Para tanto, se vale de pesquisa documental e análise de conteúdo em estudo 

focado no PSC e seu principal expoente, o deputado federal Jair Bolsonaro.   
  

Palavras-chave espetacularização; midiatização; Partido Social Cristão; Jair Bolsonaro 

 

Título CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA NO SETOR PÚBLICO: 

UMA ANÁLISE DAS MUDANÇAS OCORRIDAS APÓS A LEI 12.232/10 

Autor(es) Salomao de Jesus dos SANTOS; Pablo Thompson Moreira PINHEIRO 

Instituição(ões) Universidade CEUMA, São Luís, Maranhão 
  

Resumo Este trabalho busca apresentar uma leitura sobre a importância de uma legislação 

específica para a contratação de agências de propaganda no setor público. Como se 

sabe, a comunicação publicitária nesse setor exerce uma função de extrema 

necessidade para uma saudável gestão comprometida com a legalidade e 

principalmente com a informação devida constitucionalmente. E que necessita de 

uma abordagem diferenciada desde a sua contratação até a execução de seus 

serviços.   
  

Palavras-chave publicidade; propaganda; administração pública; comunicação 

 

Título DENGUE, ZIKA E CHIKUNGNYA: PERCEPÇÃO DE RISCOS E NOVAS 

FORMAS DE AFERIÇÃO EMOCIONAL EM CAMPANHAS DE COMBATE 

AO AEDES AEGYPTI 

Autor(es) Diogo KAWANO 



 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP; Instituto Federal do Amapá – IFAP, 

Amapá, AP 
  

Resumo Este trabalho tem como objetivo discutir alguns dos principais conceitos atrelados 

aos processos comunicacionais e comportamentais de campanhas públicas no 

contexto do combate ao mosquito Aedes aegypti no Brasil. Para tanto, fez-se uma 

reflexão a partir de uma pesquisa bibliográfica, de natureza exploratória e qualitativa, 

de forma a abordar os conceitos de (i) comunicação de riscos, (ii) risco real e risco 

percebido, (iii) dilemas sociais, (iv) abordagens de comunicação e métodos 

neurocientificos de mensuração de emoção. Como principais resultados, nota-se que 

os métodos de neurociência, se conjugados aos os apontamentos de comunicação 

discutidas na literatura, podem constituir um caminho possível para uma melhora 

compreensão e prática na elaboração de campanhas que necessitem da colaboração 

da sociedade. 
  

Palavras-chave campanhas públicas; dengue; zika; neurociência; eyetracker. 

 

 

 

 

GT 4 - FORMAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Coordenadora: Maria Berenice 

Assistente: Marcelo Mocarzel 

 

Título INGENUIDADE ACADÊMICA NA PESQUISA CIENTÍFICA. O QUE TEM E 

O QUE NÃO TEM UTILIDADE PRÁTICA EM PUBLICIDADE 

Autor(es) Victor AQUINO 

Instituição(ões) Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 
  

Resumo Este trabalho, parte de pesquisa em andamento, trata daquilo a que se poderia 

denominar de ingenuidade acadêmica, principalmente no que se refere à busca de 

desenvolvimento científico para a área de publicidade. Essa área, ainda tratada no 

contexto do grande campo das ciências da comunicação, diz respeito sobretudo a um 

campo profissional que começou a ser sistematizado, como atividade de negócio, no 

fim do Séc. XIX, quando em jornais que se imprimiam no interior dos Estados 

Unidos, também se começou a buscar uma fórmula para anunciar mercadorias e 

serviços. Até hoje, distanciadas as práticas profissionais do anúncio publicitário e 

aquelas que procuram encontrar fórmulas, com origem na ciência, são duas coisas 

distintas, uma não interferindo em outra. 
  

Palavras-chave publicidade, pesquisa, história, mercado, ciência 

 

Título A RECEPÇÃO É A MENSAGEM...E AGORA? 

Autor(es) Jorge Tadeu Borges LEAL 

Instituição(ões) Faculdades Integradas Hélio Alonso, Rio de Janeiro, RJ 
  



 

Resumo O trabalho é uma reflexão sobre o impacto da nova ecologia da informação, 

hiperconexão e redes móveis no processo de trabalho em publicidade e propaganda e 

na formação superior nessa área. Tomando como eixo o lugar da publicidade e 

propaganda na comunicação em marketing, evidencia a sua importância na 

construção e manutenção de um de valor a ser comunicado, percebido e introjetado. 

Com base nisso, questiona a estrutura da formação superior em publicidade e 

propaganda, produto de um campo de forças determinado pelo confronto entre as 

antigas práticas e o novo cenário. O objetivo é colaborar para o debate no atual 

momento em que a estrutura curricular da formação superior em publicidade e 

propaganda está sendo repensada.  
  

Palavras-chave publicidade; marketing; conexão; mobilidade; formação publicitária 

 

Título CONCEITUANDO CONCEITO (OU UMA POSSIBILIDADE NO ENSINO 

DA CRIAÇÃO DE CONCEITO EM PUBLICIDADE) 

Autor(es) Juliana PETERMANN 

Instituição(ões) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS 
  

Resumo Este texto tem como objetivo principal apresentar uma experiência de sala de aula 

que diz respeito ao ensino da elaboração de conceitos criativos em publicidade. 

Partimos das seguintes questões: o que é e como se ensina a criar um conceito 

criativo? Qual seria a importância de um roteiro para tal prática? Organizamos esta 

reflexão assumindo uma visão da criatividade como pulsão de vida (Winnicott, 

1975), e uma visão a partir da possibilidade de tipificações e hábitos como 

ferramentas para as práticas criativas (Berger e Luckmann, 2008). Depois disso, 

elaboramos um acercamento da definição de conceito em publicidade, a partir de 

Saussure (2006), Figueiredo (2005), Kress e Leeuwen (1996) e Sternberg (2000). Por 

último, apresentamos o roteiro, construído a partir de Joannis (1988), e uma 

avaliação deste, do ponto de vista das e dos estudantes que o utilizaram em sala de 

aula. 
  

Palavras-chave criação publicitária; conceito; metáforas; narrativas; “Z criativo” 

 

Título A EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DISCENTE EM PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA: OBSERVATÓRIO DE PUBLICIDADE EXPANDIDA 

Autor(es) Patrícia Cecília BURROWES; Lucimara RETT 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 
  

Resumo Tomando-se como base as diretrizes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), que dispõem 

acerca da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e, considerando-se esta 

última como primordial no retorno da universidade às necessidades da sociedade, um 

grupo de professores de comunicação de duas instituições públicas – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF) 

propuseram a criação do Obs. – Observatório de Publicidade Expendida, projeto de 

extensão concebido em 2015 e implementado em 2016. Neste artigo versamos sobre 



 

a base teórica de estudo do grupo, a Publicidade Expandida e a Literacia Midiática, 

bem como sobre a proposta do projeto e seus objetivos e resultados iniciais. 
  

Palavras-chave Formação discente; Extensão; Publicidade Expandida; Observatório; Obs. 

 

Título EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: EXPERIÊNCIAS  DO PROJETO FOCUS 

DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FURB 

Autor(es) Fabricia Durieux ZUCCO; Cynthia Morgana Boos de QUADROS; Clovis 

REIS; Rafael José BONA 

Instituição(ões) Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC 
  

Resumo A extensão universitária desenvolvida no âmbito  da Universidade Regional de 

Blumenau atua no sentido de manter um relacionamento constante com a sociedade, 

de modo que a comunidade acadêmica seja orientada na direção de uma práxis 

interdisciplinar e com a inter-relação de atores envolvidos. O presente relato de 

experiência tem o objetivo de apresentar o Projeto de Extensão Focus, que tem  o 

objetivo de coletar, processar, sistematizar e socializar informações relacionadas às 

interrelações políticas, sociais, econômicas, culturais ou religiosas dos atores sociais, 

corporativos e institucionais que constituem a fração espacial na qual a FURB 

encontra-se historicamente inserida. As informações promovidas pelos resultados 

dos estudos são inteiramente socializadas, permitindo que a comunidade conheça e 

se reconheça na interpretação dos dados.  
  

Palavras-chave extensão; atores sociais; comunicação; publicidade e propaganda 

 

Título EMPRESA JUNIOR E FORMAÇÃO INTEGRADA: ECOS JR./UFES 

Autor(es) Gabriela Santos ALVES; Manoela Pagotto Martins NODARI; Rosane 

Vasconcelos ZANOTTI 

Instituição(ões) Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES 
  

Resumo A proposta deste artigo é fomentar uma reflexão sobre a contribuição da empresa 

júnior Ecos Jr. para a formação dos alunos do Departamento de Comunicação Social 

da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, em especial os do Curso de 

Publicidade e Propaganda. Para isso, analisamos as empresas juniores a partir de uma 

proposta integrada de ensino e relatamos o surgimento e desenvolvimento da Ecos Jr. 

em seus dezenove anos de funcionamento, especialmente a partir das atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2015.  
  

Palavras-chave formação; interdisciplinaridade; publicidade e propaganda; empresa júnior; Ecos Jr. 

 

Título UM PANORAMA DOS ESTUDOS LGBT NOS PROGRAMAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL NO BRASIL: UM OLHAR 

SOBRE A ÁREA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Autor(es) Lucas LAZARIN; André IRIBURE 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS 
  



 

Resumo O texto apresenta levantamento sobre Teses e Dissertações de Programas de Pós-

Graduação em Comunicação no Brasil que abordam a temática LGBT. A pesquisa 

foi dividida em duas etapas, sendo a primeira um levantamento com vistas à 

identificação dessa produção entre os anos de 1992 e 2008. O texto se apoia em 

discussões sobre gênero e sexualidade em perspectiva crítica a modelo 

heteronormativo. Ainda o texto utiliza-se de Análise de Conteúdo de material do 

Portal de Teses e de Dissertações, que elenca uma relação de resumos da produção 

de Programas de Pós-Graduação no período de 1992 a 2008. Numa segunda etapa, o 

material é tratado com leitura sincrônica e qualitativa. A pesquisa identifica uma 

tímida ascensão diacrônica do número de estudos sobre a temática LGBT a partir do 

material levantado. Mapearam-se elementos que compõem essa produção, 

enfocando-se os resultados obtidos em relação à produção na área de Publicidade. 
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Título PUBLICIDADE, MOBILIZAÇÃO CULTURAL E PLATAFORMAS 

DIGITAIS: O ARRAIAL DO PAVULAGEM E O CROWDFUNDING NA 

AMAZÔNIA 

Autor(es) Andressa Janaina Nascimento Borghi MOURÃO; Neusa PRESSLER 

Instituição(ões) Universidade da Amazônia, Belém, PA 
  

Resumo Este artigo analisa as campanhas de comunicação do projeto “Arrastão do 

Pavulagem 2015” do site de financiamento coletivo eupatrocino.com.br. A pesquisa 

foi realizada durante o ano de 2015 e as metodologias utilizadas foram a pesquisa 

exploratória e bibliográfica. Para isso, discute alguns aspectos do fenômeno de 

crowdfunding na Amazônia brasileira. Os resultados parciais indicam que a principal 

ferramenta de mobilização cultural dos patrocinadores é a campanha de publicidade 

digital, mais especificamente, divulgadas em redes sociais.  
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Título A CORTE DE LUÍS XIV E O NASCIMENTO DO MERCADO DE LUXO 

FRANCÊS 

Autor(es) Carolina Boari CARACIOLA 

Instituição(ões) Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM) 
  



 

Resumo O luxo sempre esteve presente na sociedade, primeiramente utilizado na prática de 

costumes tribais, posteriormente para fins religiosos. Em um primeiro momento, 

estava associado à agricultura, admitindo o entendimento atual, de excesso de um 

modo geral, a partir do século XVII. O mercado de luxo, como conhecido 

atualmente, originou-se na França, durante o reinado de Luís XIV tornando esta 

nação a grande referência de elegância e sofisticação. 
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Título A CRIANÇA NO CENTRO DO PLANO DE MARKETING: RELAÇÕES 

ENTRE INFÂNCIA, MERCADO E PRÁTICAS DE CONSUMO 

Autor(es) Milena Gomes Coutinho Pereira 

Instituição(ões) Universidade Federal Fluminense 
  

Resumo Em tempos de grande concorrência e apelo midiático, o mercado – amparado pela 

publicidade e marketing – tem demonstrado crescente interesse no público infantil e 

direcionado cada vez mais investimento a ele. O público infantil - que segundo 

classificação de James McNeal pode ser enquadrado como mercado primário, de 

influência e/ou futuro - por sua vez, tem respondido com novos desafios à área. 

Nesse cenário, tensões e possibilidades se desvelam e imbricam no processo de 

construção de novas estratégias de entendimento, aproximação e conquista do novo 

público. 
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Título MITO, HISTÓRIA E MEMÓRIA NO ENTENDIMENTO  

DE MARCA-ÍCONE CONTEMPORÂNEA 

Autor(es) Alhen Rubens Silveira DAMASCENO; Flavia Igliori GONSALES 

Instituição(ões) Escola de Comunicação e Artes – Universidade de São Paulo, São Paulo 
  

Resumo O presente artigo estuda a ideia de marca-ícone (HOLT, 2005), que muito além do 

que contar histórias, provoca memórias afetivas positivas e constrói fortes vínculos 

com o indivíduo contemporâneo, que a deseja e a mitifica. Por meio de uma revisão 

bibliográfica, relaciona o modelo de marca-ícone - ou paradigma de branding pós-

pós-moderno (HOLT, 2003) -, com os conceitos de mito, de história e memória de 

marca para, ao final, convidar a investigações da evolução e das resistências ao 

paradigma de marca da atualidade. 
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Título BRANDED CONTENT: PUBLICIDADE ALÉM DOS 30 SEGUNDOS 

Autor(es) Mariana Castro Dias 

Instituição(ões) PUC-Rio 
  

Resumo O grande desafio hoje, em um mundo hipersaturado de informações, é conquistar a 

atenção das pessoas. Muitas marcas, percebendo um esgotamento no modelo de 



 

interrupção de conteúdo para veicular anúncios, estão entrando no mercado de 

produção de conteúdo e investindo altas somas no desenvolvimento de boas histórias 

e experiências capazes de conectá-las com seu público alvo de forma emocional e 

memorável. A audiência participativa é quem escolhe o que quer ver, quando e onde. 
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Título NEM PARA ELES, NEM PARA ELAS: UMA REFLEXÃO SOBRE O 

“@GÊNERO” NA PUBLICIDADE E NO MERCADO DE MODA 

Autor(es) Eduardo França 

Instituição(ões) PUC-Rio 
  

Resumo A publicidade e o mercado estão diante de homens e mulheres contemporâneos, 

atores sociais que vivem momentos de transição em relação aos modelos anteriores. 

A mídia, por sua vez, vem se configurando como uma poderosa ferramenta 

formuladora e criadora de opiniões, saberes, normas, valores e subjetividades. O 

presente estudo propõe uma reflexão complementar sobre o desafio de discutir as 

representações de gênero e agênero, na publicidade e a reação do público, uma vez 

que o processo de percepção – principalmente da imagem – passa por atualizações 

constantes e, com isso, as questões de verdade e realidade sofrem alterações. 
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Título O QUE TEM DENTRO DA CAIXA?  CRIANÇAS HIPNOTIZADAS PELO 

YOUTUBE BRASIL, AS FRONTEIRAS ENTRE ENTRETENIMENTO, 

CONTEÚDO PROPRIETÁRIO E PUBLICIDADE 

Autor(es) Luciana Corrêa 

Instituição(ões) ESPM – São Paulo 
  

Resumo O presente artigo tem como objetivo principal propor uma reflexão sobre o 

crescimento da produção e consumo de vídeos no YouTube Brasil por crianças (0-

12), lançar luz sobre os principais tipos de conteúdos elaborados por marcas, assim 

como sobre as fronteiras entre entretenimento, publicidade e liberdade de expressão 

dentro do universo infantil online. A partir de um primeiro estudo sobre o tema, 

conduzido no ESPM Media Lab (CORRÊA, 2015), o estudo propõe explorações 

iniciais sobre o conteúdo publicitário oferecido no YouTube para as crianças, 

refletindo sobre as relações entre bens de consumo simbólicos na forma de 

audiovisual, publicidade e mercado infantil, com ênfase particular no papel da 

criança. O estudo atual é parte de uma pesquisa maior em processo, da área Família 

e Tecnologias do ESPM Media Lab (http://pesquisasmedialab.espm.br/criancas-e-

tecnologia/). 
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Título OS LIMITES DE CAPTURA DE ATENÇÃO DE UMA PUBLICIDADE 

EXTERNA NA PAISAGEM URBANA 
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Autor(es) Sérgio Roberto TREIN 

Instituição(ões) Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
  

Resumo A paisagem urbana é composta de elementos fixos (prédios, árvores, ruas), semifixos 

(publicidade, comércio ambulante) e móveis (automóveis, pessoas). Entre a recepção 

e a compreensão de suas mensagens, a publicidade externa prevê a percepção, a 

seleção no campo da memória e a atribuição de significados no campo do raciocínio. 

O problema é que os olhos nunca estão parados. Ainda mais com tantos distratores 

na paisagem. A lógica comercial publicitária sempre se baseou em critérios 

quantitativos para vender seus espaços, como o número de pessoas que circulam em 

torno da publicidade externa. Mas estes números não determinam a atração de uma 

publicidade externa. O objetivo do estudo é o de propor uma discussão a essa lógica 

quantitativa, através de conceitos essenciais nos limites de captura de atenção em 

relação a uma publicidade externa. 
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Título INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS DE EMPRESAS ESTATAIS ENTRE 

OS ANOS DE 2011 E 2014: ESTUDO DE CASO DA CEF E DA PETROBRÁS 

Autor(es) DEL CARRATORE, Luís Roberto Rossi MUNEIRO, Lilian Carla 

Instituição(ões) Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal (RN) 
  

Resumo O artigo descreve os investimentos publicitários realizados por duas empresas 

estatais – Caixa Econômica Federal e Petrobrás – entre os anos de 2011 e 2014, sob 

o governo de Dilma Rousseff, com o objetivo de analisar suas relações com 

indicadores econômicos, com o comportamento do PIB (Produto Interno Bruto) e 

com a própria situação financeira das estatais no mesmo período. Adotando-se a 

metodologia de pesquisa exploratória quanto aos objetivos e utilizando a pesquisa 

documental quanto aos procedimentos técnicos, o estudo tem como principal 

resultado que a evolução dos investimentos publicitários das referidas empresas é 

superior a quaisquer critérios e/ou indicadores com os quais se possam comparar. 
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Título MERCADO PUBLICITÁRIO DA AMAZÔNIA DIGITAL: A DINÂMICA E 

OS DESAFIOS DAS AGÊNCIAS PARAENSES 

Autor(es) Neusa PRESSLER; Danuta LEÃO; Ivana OLIVEIRA; Robson MACEDO 

Instituição(ões) Universidade da Amazônia – UNAMA 
  

Resumo Este artigo descreve as mudanças adotadas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

diante da necessidade de adequação do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade da Amazônia (Unama) às novas tendências do mercado publicitário de 

Belém (PA). A pesquisa foi realizada nos anos de 2014 – 2015 por professores e 

alunos do Curso de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, Linguagens e Cultura – PPGCLC. As metodologias utilizadas foram à 

pesquisa exploratória e as entrevistas com publicitários de 12 agências da cidade de 

Belém (PA). Os resultados parciais indicam mudanças no mundo do trabalho do 



 

publicitário, entre elas: as agências digitais com uma estrutura mais compacta; mais 

formação técnica e prática e menos tempo de experiência profissional; novo perfil do 

consumidor; e novas plataformas digitais direcionam o trabalho de publicidade na 

contemporaneidade. 
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Título A PUBLICIDADE FORA DOS GRANDES CENTROS: UMA ANÁLISE 

DESCRITIVA DA VISÃO DOS EMPRESÁRIOS DE PUBLICIDADE NO 

INTERIOR 

Autor(es) Ana Paula DANTAS; Ivan Chaves COELHO 

Instituição(ões) Faculdade Vale do Jaguaribe, Mossoró, RN; Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, Mossoró, RN 
  

Resumo Este trabalho tem como objetivo analisar as perspectivas do mercado publicitário na 

ótica dos donos de agência numa cidade do interior do Nordeste brasileiro. Essa 

proposta evidencia uma maneira de entender a profissão fora dos grandes centros 

econômicos do país, podendo, assim, ter uma noção aproximada de suas realidades. 

A pesquisa de cunho descritivo deu-se a partir da investigação sobre o 

funcionamento das agências, colaboradores, concorrentes e mercado. Os principais 

autores que contribuíram para este trabalho foram: KOTLER E KELLER (2006), 

SANT’ANNA (2002), GIL (2008). Os resultados revelaram as dificuldades do 

mercado local, além de perceber a necessidade de uma maior valorização do 

profissional de propaganda por parte do cliente da agência. 
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Título CELEBRIDADES, TELENOVELA E MERCHANDISING: UM ESTUDO DE 

CASO DA ATRIZ GIOVANNA ANTONELLI COMO “CRIADORA DE 

MODISMOS” 

Autor(es) Ana Paula GONÇALVES; Marcella AZEVEDO 

Instituição(ões) PUC-Rio 
  

Resumo Este trabalho propõe uma reflexão no que tange às relações entre celebridades, 

telenovela e merchandising, e também sobre as influências de tais relações no 

consumo de produtos e serviços pelo público geral em nosso contexto 

contemporâneo. Para isto, faremos um estudo de caso de diversas participações da 

atriz Giovanna Antonelli em telenovelas e que, a partir da “vitrine” das narrativas 

ficcionais, fizeram grande sucesso junto ao público, incentivando o consumo de 

produtos e a adoção dos estilos de seus personagens, assim como do estilo pessoal da 

própria atriz. Os artigos usados por Antonelli aparecem com frequência entre os itens 

mais pedidos pelo público na Central de Atendimento da TV Globo (CAT), sendo 

que no ano de 2015 informações sobre a tonalidade e o corte de cabelo da 

personagem Atena, da novela A Regra do Jogo, foram as mais solicitadas pelas 

telespectadoras. 
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