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O objetivo dos comunicólogos 
(no nosso caso, os publicitários) 
é o de elaborar estratégias de 

comunicação que sejam 
eficientes por sua criatividade, 
escolha do veículo correto e 

eliminação dos ruídos. 



Propaganda: Arte, Ciência ou Técnica? 

A criação do personagem Garoto Bombril se deu 
num momento em que os concorrentes 
multinacionais só apresentavam “cientistas” de 
grandes laboratórios que demonstravam a 
eficiência de seus produtos; 



Em seu primeiro filme, lançado em fevereiro de 1978,  o ator 

interpretava um químico da empresa, muito constrangido 
por estar em frente às câmeras fazendo propaganda do detergente 
que ele produzia.  

Muito tímido, ele falava que seu produto era tão bom quanto o dos 
outros, com a vantagem de ter um componente na fórmula que não 
deixava estragar as mãos. E finalizava:  

"Olha, se a senhora quiser comprar os outros não 
tem problema, depois é só passar um creminho."  



• Para medir o poder deste personagem, 
washington Oliveto criou uma série de 3 filmes. 



• Os consumidores foram atingidos pelas  
peças publicitárias, gostaram e  acreditaram 
na qualidade do produto bombril. A palha de 
aço teve a maior participação do mercado 
(90%) mesmo com o maior preço da categoria. 



• O consumo do Bombril se deu por alguns 
fatores: sua qualidade, seu preço e a 
distribuição eficiente. Mas há um quarto fator 
que é essencial para que realmente o produto 
seja sucesso: a propaganda. A propaganda 
tem que ser o diferencial, principalmente 
quando existem produtos como os de limpeza 
que acabam tendo muita semelhança entre si. 
(Commodities) 





UM POUCO DE HISTÓRIA 



UM POUCO DE HISTÓRIA 

• Já na Roma Antiga, as casas que tinham suas 
paredes voltadas para as ruas de maior 

movimento eram muito disputadas. Eram os 
primeiros sinais de propaganda. 

• Mais tarde, em Roma, a Igreja Católica criou 
uma congregação religiosa para “propagar a 

fé”, origem esta da palavra “propaganda”. 

• Hoje sabemos que a “propaganda” da igreja 
foi tão eficiente que vemos o ocidente na sua 

maioria cristão. 



Todo mundo é influenciado pela propaganda 

• É incontestável que a propaganda influencia 
os integrantes da sociedade moderna. A 

propaganda seduz nossos sentidos, mexe com 
os nossos desejos, revolve nossas aspirações, 

fala com nosso inconsciente, nos propõe 
novas experiências, novas atitudes, novas 

ações. 



Propaganda: Uma arma muito poderosa. Para 
quem sabe usar 

• A propaganda faz hoje uso de recursos tecnológicos, estudos 
aprofundados nos seres humanos e utiliza técnicas para 

convencer as pessoas. 

• Com o crescimento da influência da propaganda na 
sociedade, esta também se arma. Os consumidores vão 

criando barreiras. 

• É preciso usar a propaganda com cautela. 



Conclusão 

• A propaganda não é apenas uma forma de 
arte; não chega a ser uma ciência, mas é mais 

que uma simples técnica.  



s.f. Qualidade do que é tornado 
público: a publicidade dos 
debates judiciários. / Conjunto 
de meios empregados para 
tornar conhecida uma empresa 
industrial ou comercial, para 
propagar um produto etc.  

PUBLICIDADE 



s.f. Ação ou efeito de propagar 
ou difundir idéias, princípios, 
teorias etc. / Vulgarização. / 
Promoção.  

PROPAGANDA 





AGÊNCIA 
é nos termos do art. 6º do Dec. nº 57.690/66, 
empresa criadora/produtora de conteúdos 
impressos e audiovisuais especializada nos 
métodos, na arte e na técnica publicitárias, através 
de profissionais a seu serviço que estuda, concebe, 
executa e distribui propaganda aos Veículos de 
Comunicação, por ordem e conta de Clientes 
Anunciantes com o objetivo de promover a venda 
de mercadorias, produtos, serviços e imagem, 
difundir idéias ou informar o público a respeito de 
organizações ou instituições a que servem.  



VEÍCULO 
1. Nome genérico de qualquer empresa de 
comunicação, como editoras, emissoras, exibidoras 
de outdoor, etc.  
2. Empresa individual de cada meio de comunicação, 
como o canal ou a rede de TV ou rádio, a editora de 
jornais e revistas, etc.  
3. Título de jornal ou revista, emissora de rádio ou TV 
e qualquer outro instrumento de comunicação física, 
que leva as mensagens dos anunciantes aos 
consumidores.  
4. Área da propaganda que agrupa os veículos de 
comunicação.  



ANUNCIANTE OU CLIENTE:  
é, nos termos do art. 8º do Dec. nº 
57.690/66, empresa, entidade ou indivíduo 
que utiliza a propaganda.  



APP 
Associação dos Profissionais de 
Propaganda - entidade, sediada em São 
Paulo, que reúne empresas e profissionais 
da área de propaganda.  



AGENCIADOR DE PROPAGANDA:  
é a pessoa física registrada e remunerada 
pelo Veículo, sujeita à sua disciplina e 
hierarquia, com a função de intermediar a 
venda de espaço/tempo publicitário.  



ATENDIMENTO 
1. Área da agência (do veículo, produtora ou 
fornecedor) que atende os clientes da 
empresa.  
2. Profissional que cumpre a tarefa de 
atendimento.  
3. Ato de atender a um cliente, ou seja, 
trabalhar de forma permanente e regular 
para ele. 



AUDIÊNCIA 
Pessoas atingidas pelos veículos de 
comunicação. Termo aplicado tanto para 
definir as pessoas que ouvem determinada 
emissora de rádio como as que assistem a 
determinado canal de televisão ou lêem 
determinado título de jornal ou revista.  



AUTORIZAÇÃO 
Documento entregue pela agência ou 
anunciante autorizando a veiculação de 
mensagem publicitária em um veículo de 
comunicação. 



BV 
Sigla de Bonificação de Volume, uma 
Bonificação extra dada pelos veículos (e 
também por produtoras e fornecedores) às 
agências que conseguem encaminhar a eles 
elevados volumes de mídia ou trabalhos de 
diversos de seus clientes. 



BRIEFING 
Resumo, em inglês. Documento contendo a 
descrição da situação da marca ou 
empresa, seus problemas, oportunidades, 
objetivos e recursos para atingi-los. Base do 
processo de planejamento.  



BRAINSTORM 
Tempestade cerebral, em inglês. Técnica 
utilizada para gerar ideias publicitárias. 
Consiste em propor e relacionar todo tipo de 
associações que vierem cabeça, sem 
nenhuma análise sobre sua pertinência, 
para avaliação posterior. Geralmente é feita 
por duas ou mais pessoas, em conjunto.  



BREAK 
Intervalo comercial, no rádio e na televisão.  



CAIXA ALTA (CA) 
Letra maiúscula ou texto escrito todo em 
letras maiúsculas. 

CAIXA BAIXA (cb) 
Letra minúscula ou texto todo escrito em 
letras minúsculas.  



CALHAU 
Anúncio ou comercial colocado no lugar de 
um espaço não-comercializado, que iria ficar 
em branco. Geralmente, os veículos 
colocam suas próprias mensagens, peças 
comunitárias ou de utilidade pública.  



CAMPANHA 
Conjunto integrado de peças e esforços 
publicitários ou promocionais.  



CENP 
Conselho Executivo das Normas-Padrão é 
uma entidade criada pelo mercado 
publicitário para fazer cumprir as Normas-
Padrão da Atividade Publicitária, documento 
básico que define as condutas e regras das 
melhores práticas éticas e comerciais entre 
os principais agentes da publicidade 
brasileira. 







CENTRÍMETRO/COLUNA 
Espaço-padrão de um jornal, ou seja, um 
centímetro de comprimento por uma coluna 
de largura.  







CHAPADO 
Trabalho gráfico com fundo uniforme de 
uma única cor.  



CHEKING 
Conferindo, em inglês. Trabalho de 
conferência da efetividade da veiculação 
das mensagens autorizadas, incluindo a 
qualidade de impressão ou trans-missão e a 
precisão de horário ou posição. 



CHROMA KEY 
Recurso técnico do videoteipe que permite 
sobrepor uma imagem a outra de fundo, ou 
colocar uma imagem de fundo, geralmente 
externa, em uma cena que está sendo 
gravada em estúdio.  







CIRCULAÇÃO 
Total dos exemplares de um jornal ou revista 
efetivamente distribuídos ou comprados 
pelos eleitores. (Ver Encalhe e Tiragem).  



DECUPAGEM 
Na produção de um comercial, a descrição 
pormenorizada de cada uma de suas cenas, 
com diálogos, cenografia, presença de 
intérpretes e figurantes, figurino, efeitos 
especiais, etc.  



DISPOSITIVOS MÓVEIS  
Equipamentos portáteis com acesso à 
internet (notebooks, netbooks, smartphones, 
tablets) 



EDIÇÃO 
Tarefa de editar as cenas gravadas (em 
video-tape) de um comercial, organizando, 
selecionando e colocando-as na seqüência 
adequada. Esse trabalho (que corresponde 
à montagem do cinema) geralmente é feito 
em duas etapas, a primeira para ter uma 
primeira edição (equivalente ao copião do 
fil-me) e a segunda para fazer a edição final 
do comercial.  



ENCALHE 
Diferença entre a circulação e a tiragem de 
um veículo impresso, que é devolvida pelas 
bancas e distribuidores às editoras. (Ver 
Circulação e Tiragem)  



ENCARTE 
Peça publicitária gráfica encartada em jornal 
e revista, no formato do veículo ou não. 
Serve para dar visibilidade à mensagem, ser 
destacada pelo consumidor ou para atingir 
segmentos geográficos e de mercado.  



ESPELHADO 
Em mídia, designa anúncio em uma página 
anterior ou posterior a outra que também 
tem uma mensagem publicitária). 



FEE:  
é o valor contratualmente pago pelo 
Anunciante à Agência de Publicidade, nos 
termos estabelecidos pelas Normas-Padrão, 
independente do volume de veiculações, por 
serviços prestados de forma contínua ou 
eventual.  



FORNECEDOR:  
é a pessoa física ou jurídica especializada e 
tecnicamente capacitada a fornecer os 
serviços ou suprimentos necessários ao 
estudo, concepção e execução da 
publicidade, em complementação ou apoio 
às atividades da Agência, Anunciante e 
Veículo.  



HONORÁRIOS 
1. Remuneração da agência por qualquer de 
seus serviços ao cliente, com exceção da 
veiculação, paga através da comissão 
concedida pelos veículos.  
2. Remuneração do profissional free-lancer 
ou contratado.  



HOUSE AGENCY 
Agência-da-casa, em inglês. Agência de 
propaganda pertencente ao próprio 
anunciante, que trabalha para seu 
proprietário e, eventualmente, para outros 
clientes.  



IBOPE 
1. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística, o maior instituto de pesquisa no 
Brasil.  
2. Sinônimo de sucesso e aceitação popular.  



INDETERMINADO 
Espaço publicitário não-determinado (o 
veículo pode publicar o anúncio ou veicular 
o comercial no local por achar mais 
conveniente). 



INFORME PUBLICITÁRIO 
Mensagem publicitária (na mídia impressa, 
rádio ou TV) sem as características 
habituais de um anúncio ou comercial, 
geralmente imitando o estilo editorial do 
veículo em que está sendo veiculada.  



INSERÇÃO 
1. Anúncio ou comercial veiculado.  
2. Ato de veicular qualquer peça publicitária 
nos veículos  



IVC 
Instituto Verificador de Circulação - entidade 
mantida por anunciantes, agências e 
veículos para auditar, de forma 
independente, a tiragem e circulação de 
jornais e revistas.  



LOCAÇÃO 
1. Realização de uma filmagem ou gravação 
(em video-tape) fora do estúdio, seja em 
externas ou em ambientes fechados 
naturais (com ou sem adaptação).  
2. Lugar onde são feitas essas filmagens/
gravações.  









MAILING LIST 
Lista de correio, em inglês. Relação de 
nomes, endereços e dados adicionais de 
consumidores e prospects, para realizar 
ações de marketing direto. 



MAPA DE PROGRAMAÇÃO 
Quadro utilizado no planejamento e 
execução de mídia para mostrar 
visualmente quais as inserções que serão 
feitas. 



MÍDIA 
1. Forma adaptada de média, que significa meio 
de comunicação, em latim. 
2. Termo utilizado para designar os veículos de 
comunicação, no seu conjunto ou em particular.  
3. Técnica publicitária que estuda e indica os 
melhores meios, veículos, volumes, formatos e 
posições para veicular as mensagens 
publicitárias.  
4. Área especializada em mídia nas agências de 
propaganda.  
5. Profissional especializado nas técnicas de 
mídia  



MÍDIAS SOCIAIS 
São os meios utilizados pelas redes sociais 
para a comunicação e compartilhamento. 



OFF-SET 
Técnica de impressão que utiliza máquinas 
planas ou rotativas, nas quais o papel entra 
em folhas ou em rolo e é impresso pela 
passagem de um cilindro (no que está 
gravada a mensagem) sobre ele.  





OUTDOOR 
1. Tipo de cartaz publicitário de grandes 
proporções, de tamanho padronizado.  
2. Meio de comunicação publicitária.  











PÁGINA-DUPLA 
Duas páginas de anúncio.  







PANORÂMICA 
Movimento da câmera (da esquerda para a 
direita ou vice-versa) que mos-tra uma 
tomada geral de um objeto, cena ou pessoa 
que está sendo filmada ou gravada.  



PENETRAÇÃO 
Em mídia, termo utilizado para definir o 
índice de atingimento de um determinado 
veículo sobre o total de consumidores de um 
meio, um segmento de mercado ou uma 
região geográfica. 



PESQUISA 
Técnica para se conhecer as motivações, 
atitudes e comportamentos dos 
consumidores e prospects. Pode ser regular 
(quando realizada de forma sistemática), ad 
hoc (quando realizada de forma específica 
para um cliente), quantitativa e qualitativa  



PLANEJAMENTO 
1. Tarefa de realizar planos (de marketing, 
comunicação, mídia, etc.).  
2. Sinônimo de plano.  
3. Área ou departamento das agências e 
demais empresas  



PONTO-DE-VENDA (PDV) 
Local onde as vendas são efetivamente 
realizadas, como upermercados, lojas, 
pontos-de-dose (bares, restaurantes, etc.), 
centros de serviços e muitos outros.  





PORTFOLIO (Portafólio) 
1. Conjunto de marcas, produtos e serviços 
de uma empresa.  
2. Conjunto das contas de uma agência, 
produtora, fornecedor ou profissional.  
3. Conjunto dos títulos de uma editora e de 
programas de uma emissora de rádio e TV.  





VALOR BRUTO 
é o preço da mídia contratada, deduzidos os 
descontos comerciais concedidos ao 
Anunciante.  

VALOR LÍQUIDO 
é o preço da mídia contratada, deduzidos os 
descontos comerciais concedidos ao 
Anunciante e os 20% do "desconto padrão 
de agência".  



DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA 
é o abatimento concedido, com 
exclusividade, pelo Veículo de Comunicação 
à Agência de Publicidade, a título de 
remuneração, pela criação/produção de 
conteúdo e intermediação técnica entre 
aquele e o Anunciante  



QUINZENA (BI-SEMANA) 
Espaço-padrão de tempo para a 
comercialização do outdoor e também 
usado no cinema (nesse porém, o padrão, é 
a cine-semana). 



RECALL 
Lembrança ou recordação, em inglês. 
Informação/percepção que fica junto ao 
público alvo após seus integrantes terem 
visto/ouvido/lido alguma peça ou campanha 
publicitária.  



REDES SOCIAIS 
São comunidades ou grupos de pessoas 



ROUGH 
Palavra inglesa que é pronunciada como raff 
e significa rascunho. É o primeiro ou 
primeiros rascunhos de um anúncio ou 
qualquer outra peça publicitária, que mostra 
como ficar no final do processo de criação e 
produção. 









RTV 
Ou RTVC. 1. Departamento de produção 
eletrônica (rádio, televisão, cinema) de uma 
agência. 2. Profissional dessa área que 
trabalha na agência.  



SEGMENTAÇÃO 
Técnica de dividir o mercado em unidades 
geográficas ou - principalmente - em grupos 
de consumidores com interesses e 
comportamentos semelhantes.  



SEGMENTO 
1. Grupo de consumidores com perfil e 
comportamento de compra idêntico.  
2. Pedaço do mercado total.  



SHARE 
Participação, em inglês. Forma abreviada 
que pode significar share-of-market, share-
of-mind ou share-of-voice, dependendo do 
contexto no qual é utilizada.  



STORYBOARD 
Esquema ilustrado do roteiro de um 
comercial, definindo algumas de suas cenas 
principais, de modo a facilitar sua análise, 
aprovação e produção.  









TABELA 
Relação de preços dos espaços de um 
veículo ou de honorários de uma agência, 
produtora ou fornecedor.  



TABLÓIDE 
Jornal de formato pequeno, geralmente 
metade do jornal tradicional.  



TARGET 
Alvo, em inglês. Expressão utilizada para 
definir o público-alvo de um plano de 
marketing, campanha ou peça de 
comunicação. Grupo (segmento) de 
consumidores aos quais é dirigida, 
prioritariamente, uma peça ou campanha de 
propaganda, bem como qualquer outras 
ações de comunicação ou marketing.  



TEASER 
Mensagem curta que antecede o 
lançamento de uma campanha publicitária, 
gerando expectativa para ela. Pode ou não 
ser identificada (ou seja, ter o nome da 
empresa ou marca).  











TIRAGEM 
Total dos exemplares impressos de uma 
edição de jornal ou revista.  



TRÁFEGO 
Nas agências, departamento ou profissional 
que cuida do tráfego das tarefas e materiais 
entre os vários setores da empresa.  



VERBA 
Montante em dinheiro disponível para se 
fazer propaganda de uma empresa ou 
marca, por determinado período de tempo 
(mês, ano, etc.) ou tarefa específica 
(lançamento, sustentação, etc.).  



ZAPPING 
Hábito de utilizar o controle remoto do 
aparelho de televisão para trocar de canais 
durante os breaks. 



Fonte: 
http://www.tudocom.com.br 


