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RESUMO 

Este trabalho consiste em desenvolver um vídeo institucional para a instituição           
voluntária, de prevenção do suicídio, Centro de Valorização da Vida (CVV), tendo            
como objetivo promovê-la ao retratar os processos da sua linha de trabalho, bem             
como ser desenvolvido a partir de procedimentos pertinentes às agências de           
publicidade e de produtoras de filmes publicitários. Para isso, foi feita uma análise             
bibliográfica de teóricos do audiovisual, como Públio (2008) e Sant’Anna, Rocha e            
Garcia (2009) que abordarão sobre propaganda e os processos de briefing, Fechine            
(2001) e Souza (2004) que abordarão sobre os gêneros e formatos televisivos, Field             
(2001), Comparato e Braga (1983) e Barreto (2010) que trarão os conceitos de             
roteiro, bem como teóricos de comunicação empresarial, como Terciotti e Macarenco           
(2009), e Torquato (2002). Após isso, foi criado um briefing para o direcionamento             
do processo de desenvolvimento da propaganda a partir das informações coletadas           
pela equipe de comunicação do CVV, por meio de uma reunião realizada na             
plataforma Google Meet, respectivo processo que se deu, posteriormente, na          
criação do roteiro. E, então, foi realizada uma análise de similares de filmes             
publicitários em níveis sintática, semântica e pragmática, a fim de adquirir           
informações de técnicas do audiovisual na propaganda, com o objetivo de aplicá-las            
ao vídeo proposto deste trabalho. Dessa forma, deu-se seguimento à produção para            
o processo de finalização (pós produção).  
 
Palavras-chave: instituição; CVV; propaganda; vídeo institucional; audiovisual 
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INTRODUÇÃO 

O Centro de Valorização da Vida, também conhecido como CVV, é uma            

associação filantrópica, civil sem fins lucrativos cujo objetivo é trabalhar em favor da             

prevenção do suicídio. Ao pensar no papel do áudio e vídeo na construção da              

imagem institucional, e ao entender que essa vertente da comunicação pode ser um             

instrumento de divulgação da instituição, torna-se necessário questionar: como o          

audiovisual pode contribuir, a partir da sua base teórica sobre construção da            

imagem, na promoção de uma organização que trabalha como utilidade pública? 

Para responder a isso, este projeto propõe produzir um vídeo institucional           

que sugere promover a instituição, abordando a sua linha de trabalho, sendo            

desenvolvido a partir de processos pertinentes à agência de publicidade e de            

produtoras de filmes publicitários. Dessa forma, numa perspectiva social,         

percebe-se a necessidade da propagação de um vídeo institucional retratando uma           

instituição que favorece trabalhos de utilização geral, levando ao entendimento que           

esse é um caso de saúde pública. Esse trabalho torna-se relevante ao ser um              

importante elemento de concatenação de informações para um estudante do curso           

de Rádio e TV ao poder desenvolver toda sua técnica e teoria acerca da produção               

audiovisual, o possibilitando cooperar com a instituição CVV. Neste sentido, o           

estudante estará atendendo à instituição, ao passo que a mesma se mostrou            

favorável ao trabalho. Assim, este produto audiovisual ajudará a organização e           

contribuirá com o meio acadêmico ao ser disponibilizado os processos de           

desenvolvimento das teorias e técnicas do audiovisual por meio da internet, visto            

que este estudo se consolida em conceitos de autores que abordam a comunicação             

de forma geral, tratando seus processos, e a comunicação empresarial, o que            

possibilitará acadêmicos localizar as referências de autores que tratam do mesmo           

assunto. 

Para que se alcance isso, vê-se a necessidade de uma pesquisa de campo,             

conhecendo as necessidades do CVV por meio de contato direto com a instituição,             

norteando, assim, o caminho que será realizado neste projeto. Os dados serão            

coletados a partir das informações obtidas pela pesquisa de campo. Por           

conseguinte, será realizada revisão bibliográfica que contribuirá no processo de          
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construção deste produto audiovisual. E, por fim, o desenvolvimento dos processos           

de agência de publicidade para, então, se realizar os processos de produtora de             

filmes publicitários. 

Dessa forma, ao buscar o entendimento desses processos, percebe-se a          

necessidade da realização da análise de similares, que propõe ser uma análise de             

trabalhos de outros, equivalentes, realizados em níveis sintático, semântico e          

pragmático. Desse modo, será feita uma análise dos vídeos de propaganda “busca            

da mãe”, de 2019, da produtora audiovisual Saigon Filmes, da campanha realizada            

pelo Banco Itaú “leia para uma criança” e “Vozes do silêncio”, um vídeo da              

produtora Delicatessen filmes, de 2019, que teve parceria do cantor, produtor e            

compositor Carlinhos Brown e da Libbs com o CVV, além do vídeo “seja um              

exemplo” de 2020 pro dia dos pais, do Bradesco, da produtora Boiler filmes. 

Para que se alcançasse os objetivos deste vídeo institucional, tendo seu           

desenvolvimento de construção a partir da análise de similares, foram          

desenvolvidos os processos inerentes de agência e de produtora em que se            

realizaram algumas reuniões com a equipe de comunicação da instituição.  

Nesse desenvolvimento, para entender melhor o processo de construção         

audiovisual, torna-se importante abordar autores da área que contribuirão no          

entendimento dos processos deste produto. Dessa forma, serão abordados autores          

das diferentes áreas do audiovisual, como Coutinho (2006) ao tratar da linguagem            

audiovisual, Fechine (2001) e Souza (2004) que abordam os gêneros e formatos            

televisivos, bem como Field (2001) e Comparato e Braga (1983) na concepção e             

construção de roteiro; Públio (2008), Sant’Anna, Rocha, Garcia (2009) e Sampaio           

(2003) nos conceitos de o que é o briefing, a propaganda e seus processos de               

construção. Assim, ao tratar de uma instituição, é importante, também, abordar           

autores que discutem a comunicação empresarial, como Terciotti, Macarenco (2009)          

e Torquato (2002), além de outros que ajudarão a compor a base teórica deste              

projeto. E por último, não menos importante, buscar entender a história e as             

referências do CVV, permitindo entender melhor seu contexto atual. 
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1.1  OBJETIVOS 

Objetivo Geral 
Produzir um vídeo institucional para o Centro de Valorização da Vida (CVV) 

  

Objetivos Específicos 

•   Promover a instituição CVV nacional. 

• Retratar os processos de trabalhos do CVV. 

• Desenvolver os processos pertinentes à agência de publicidade e          

de produtoras de filmes publicitários.  
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1.2   JUSTIFICATIVA 
Segundo a OMS, só em 2016, no Brasil, foram registrados 6,1 suicídios a             

cada 100 mil habitantes, uma faixa que cresceu desde 2010, quando se            

contabilizava 5,7 a cada 100 mil pessoas. O Centro de Valorização da Vida (CVV)              

trabalha em favor da prevenção do suicídio no Brasil atuando como utilidade            

pública, e por meio do audiovisual se utiliza de propagandas, vídeos e lives por meio               

de redes sociais na internet, com o fim de conscientizar a importância da prevenção              

do problema. Com isso, entende-se ser importante, por meio do formato de vídeo             

institucional, levar ao conhecimento do público o que é o Centro de Valorização da              

Vida e sua filosofia, a visão da instituição, com o intuito de promover a mesma a                

partir de sua identidade, imagem e trabalho prestado, divulgando seu número de            

telefone 188, em que é sua principal atuação. 

Em uma perspectiva pessoal, esse trabalho torna-se relevante ao ser um           

importante elemento de acepção de informações para um estudante do curso de            

Rádio e TV ao poder desenvolver a técnica e teoria acerca da produção audiovisual              
o capacitando na cooperação com a instituição CVV. Neste sentido, o estudante            

estará atendendo a instituição, ao passo que a mesma se mostrou favorável ao             

projeto. 

Neste processo, este trabalho contribuirá em uma perspectiva acadêmica         

quando se exige desenvolver e aplicar as técnicas do audiovisual apreendidas, por            

parte do aluno, ao longo dos 4 anos de estudo do curso de Rádio e Televisão da                 

Faculdade Canção Nova, assim, desenvolvendo os processos de construção de          

imagem por meio das contribuições teóricas que abordarão sobre conceitos de           

briefing, roteiro, publicidade e propaganda, levando as teorias à prática quando           

adequando-se às necessidades da instituição. Sendo assim, este projeto estará          

colaborando com o meio acadêmico sendo disponibilizado em PDF na internet para            

que futuros acadêmicos possam utilizá-lo em suas pesquisas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
A produção de vídeo institucional envolve processos que são concernentes à           

agência de publicidade e produtoras de filmes publicitários, portanto, os autores           

abordados neste referencial teórico permitem conhecer os caminhos e as          

possibilidades existentes no meio audiovisual. Os processos, classificações e         

técnicas são elementos importantes na construção de um vídeo. Para isso,           

compreende-se ser importante conhecer o processo de comunicação, conceituação         

da linguagem audiovisual, dos gêneros e formatos televisivos, bem como da           

publicidade e propaganda, possibilitando, também, nortear o caminho que ambas as           

empresas (agência e produtora) discorrem, as quais se discutirá o briefing e o             

roteiro. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO 
Ao abordar as diversas formas de comunicação existentes, é necessário que           

se entenda o que ela é em sua essência. O conceito de comunicação, segundo              

Pinheiro (2005) vem do latim communicare, que tem o significado de tornar comum,             

compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar. Comunicação se dá na         

transmissão de informação de uma pessoa à outra e compartilhada por ambas, e             

para que haja comunicação é necessário que o receptor da informação a receba e a               

compreenda, pois caso seja recebida, mas não compreendida, não houve          

comunicação (MARCONDES FILHO, 2008). Pinheiro (2005, s/p) afirma que a          

“comunicação é a provocação de significados comuns entre comunicador e          

intérprete utilizando signos e símbolos.” Partindo desta ótica, entende-se que o           

processo comunicativo tem como objetos fundamentais a informação e a intenção,           

resultando na transmissão de significados de mensagens de uma pessoa à outra. 

Nesse sentido, compreende-se que a comunicação procedeu a interação que          

veio a ser cada vez mais comum, dado que desde o princípio em que a sociedade                

teve sua formação, iniciou-se, assim, a utilizar a comunicação como instrumento de            

interação entre diferentes pessoas e categorias (PINHEIRO, 2005). Com isso,          

percebe-se que um outro fator fundamental na comunicação é a intenção na qual se              

pretende comunicar. Para Santaellla (2001) a comunicação tem como um de seus            
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critérios adicionais a intencionalidade. A autora afirma que a intenção é uma            

atividade que se direciona a um objetivo, envolvendo, por conseguinte, a validação.            

Pinheiro (2005) complementa ao abordar que o emissor tem a intencionalidade de            

influenciar o receptor através de uma mensagem, e sustenta que muitas podem ser             

as reações do receptor, uma vez que ela faz parte de um universo de possibilidades               

das intenções do emissor.  

A partir da intencionalidade, pode-se desempenhar um modelo de poder: ao           

utilizar-se da comunicação, torna-se capaz de convencer, influenciar, persuadir,         

despertar interesses e sentimentos, e provocar expectativas (PINHEIRO, 2005).         

Seguindo essa perspectiva, entende-se que tais formas de poder ocorrem nas mais            

diversas maneiras de comunicação existentes, como a comunicação por meio          

verbal, da escrita, e da não verbal, as quais são citadas no site Três Meios (2019). A                 

comunicação verbal é aquela que se utiliza de palavras para se expressar, assim,             

podendo ser transmitida por vários canais (desde a presença física entre duas            

pessoas, até pelos meios de comunicação como o telefone ou o rádio). A             

comunicação não verbal é aquela que não se utiliza de falas, mas, por sua vez,               

apresenta o seu conteúdo através de imagens, logotipos, sinais, ícones, entre           

outros, ou mesmo imagens que quando trabalhadas conjuntamente são capazes de           

transmitir mensagens e ideias (também é chamada de comunicação pictórica). Já a            

comunicação escrita é toda aquela que se utiliza de códigos para a transmissão da              

mensagem, sendo utilizada em jornais, livros, revistas, sites entre outros meios de            

comunicação (TRÊS MEIOS, 2019). 

Agregados com esses fatores primordiais estão os tipos de linguagens e de            

mídias pelas quais as mensagens podem percorrer, fazendo parte como mídia: a            

televisão (a qual é um segmento da comunicação audiovisual), o rádio, as mídias             

externas e os jornais e revistas (TRÊS MEIOS, 2019). Percebe-se que,           

especialmente o audiovisual, que abrange não só a televisão, mas o cinema e             

vídeos em geral, é um dos meios mais recorrentes de comunicação. Segundo            

Coutinho (2006) o audiovisual é técnica e tecnologia e o cinema e a televisão são               

técnicas audiovisuais que abrangem máquinas tecnológicas capazes de capturar, o          

que na vida real é transiente e esquivo, nas imagens e nos sons. E como qualquer                

meio de comunicação, o audiovisual se propõe comunicar em diferentes linguagens,           
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as quais ainda hoje são discutidas por teóricos como Coutinho (2006) e Alvarenga             

(2017), entre outros da área, os quais promovem a necessidade e a importância da              

linguagem específica aplicada em diferentes situações desse meio de comunicação.  

Portanto, entende-se que a linguagem é um importante fator da comunicação.           

Ela não está dissociada da cultura do homem, pois segundo Maia (2019) não é              

possível refletir sobre a linguagem humana desvinculando-a dos dados         

socioculturais. Para ele, não existe separação entre linguagem e vida humana,           

menos ainda de sua essência, que, por sua vez, é a capacidade de criar, recriar e,                

acima de tudo, expressar o pensamento pela linguagem (MAIA, 2019). Dessa forma,            

o autor continua afirmando que “se o conhecimento era causa de constantes            

reflexões dos filósofos, a linguagem não poderia ficar de fora, afinal de contas todo              

conhecimento se expressa pela linguagem“ (MAIA, 2019, p. 88). 

 

2.2 LINGUAGEM AUDIOVISUAL 
Na perspectiva de Minuzzi e Fachin (2002) a linguagem tem suas diferentes            

origens, sendo elas: a própria necessidade de expressão do ser humano, e: todas             

as outras coisas, como os objetos que enxergamos e damos o seu devido             

significado. 

Quando se fala em origem da linguagem temos um duplo sentido: a            
linguagem como capacidade do homem se comunicar, porque se trata de           
uma propriedade essencial à sua espécie e a outra através das           
manifestações realizadas por sinais, sejam eles gestuais, fisionômicos ou         
construídos. São exemplos as fogueiras significantes, o telégrafo de Morse,          
os atuais semáforos para governar o trânsito nas cidades maiores, a dupla            
comunicação dos surdos-mudos, através de gestos que significam letras ou          
dos gestos simbólicos por eles criados e que permitem uma conversa           
quase tão rápida quanto a nossa. (MINUZZI; FACHIN, 2002, p. 2). 
 

Partindo dessa informação, entende-se que a linguagem é um fator          

culminante no processo de comunicação, sendo um fenômeno humano e, dessa           

forma, inerente às práticas sociais, mostrando-se ser fundamental, quando         

questionamos pelo seu significado, considerar o que as pessoas estão fazendo           

quando à utilizam (MINUZZI; FACHIN, 2002).  

Deste modo, ao entender que a linguagem é um fator essencial que tem             

objetivos a partir de sua intencionalidade, entende-se também que ela pode ser            

empregada com diferentes intenções ao meio de comunicação audiovisual, cuja          
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linguagem é feita da junção de elementos de duas naturezas: os sonoros e os              

visuais. Sendo assim, diz respeito a artefatos da cultura que trabalham nos dois             

sentidos do homem, a visão e a audição (COUTINHO, 2006) e ao perceber o              

comportamento da massa nos tempos atuais, a autora traz, também, a ideia de que              

estes sentidos são os mais privilegiados na modernidade, pois uma de suas            

características é o fato de possibilitar um certo afastamento das pessoas do            

denominado mundo natural ou natureza (COUTINHO, 2006).  

Quando se pensa nos recursos da linguagem no audiovisual percebe-se que o            

áudio e a imagem são objetos que possibilitam diferentes discussões 

Para agir no campo de conhecimento do audiovisual, é importante          
compreender uma concepção de linguagem audiovisual e de seus         
elementos (enquadramentos, movimentação, trilha sonora, sequência), que       
vá além de uma linguagem cinematográfica, televisiva ou digital. A proposta           
passa por considerar esses elementos como equivalentes. Ou seja, uma          
mesma linguagem aplicada de forma distinta a diferentes meios, inferindo          
uma dissolução entre as barreiras que separam cinema, vídeo, televisão,          
imagens digitais. (ALVARENGA, 2017, p. 9). 

 

Assim, a comunicação audiovisual pode alcançar públicos variados        

transitando entre as mídias, e para este fim os conteúdos são divididos em             

categorias que se encontram dentro dos chamados gêneros e formatos,          

possibilitando direcionar cada temática a determinado público a partir desses dois           

elementos. 

Basta abrir os suplementos especializados em TV ou as revistas de           
programação das grandes operadoras dos canais por assinatura para se          
dar conta do quanto a perspectiva dos gêneros é importante no estudo das             
mídias. Essa abordagem mais empirista dos gêneros tende a tratá-los como           
“categorias” que norteiam a própria relação da indústria do audiovisual com           
o seu público; como “categorias” a partir das quais se decide o que se quer               
ver na TV e até o controle institucional da programação. (FECHINE, 2001,            
p. 14). 

Deste modo, entende-se que os gêneros e formatos fazem a “dissolução entre             

as barreiras” (ALVARENGA, 2017, p. 9) possibilitando, dentro do audiovisual, uma           

categoria para cada âmbito de comunicação, separadamente, que sempre trabalha          

com uma específica “intencionalidade” (SANTAELLLA, 2001, p. 20), como filmes,          

programas de TV e propagandas. Portanto, percebe-se a necessidade quanto ao           

entendimento no que diz respeito aos gêneros e formatos, neste caso, da televisão. 
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2.3 GÊNEROS E FORMATOS DA TELEVISÃO 
Segundo Brandi (2013), em um gênero é possível que se encontre vários             

formatos de programas, como por exemplo: categoria: entretenimento; gênero:         

variedades; formatos: entrevistas, musicais, sorteios e, games, reportagens.        

Segundo Mártin-Barbero (1997) é possível afirmar que o gênero é “a unidade            

mínima do conteúdo da comunicação de massa” (MÁRTIN-BARBERO, 1997, p.          

298) e que a exigência do mercado pelo público aos produtores se realiza em nível               

de gênero.  
Os gêneros, que articulam narrativamente as serialidades, constituem uma         
mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo e do sistema           
de consumo, entre a do formato e a dos modos de ler, dos usos. (MÁRTIN               
MÁRTIN-BARBERO, 1997, p. 299). 
 

Assim, entende-se que as separações dos gêneros e formatos possibilitam          

uma organização, não somente dentro da empresa (emissora), mas também aos           

públicos que os consomem. Segundo Brandi (2013), o formato de um programa            

pode se apresentar de modo combinado reunindo componentes de diversos          

gêneros e, assim, viabilizaram o aparecimento de outros programas. Desse modo,           

pode-se assimilar que em muitos dos programas de televisão transmitidos,          

utilizou-se de formatos que provinham de diversos gêneros, possibilitando a criação           

de outros programas. E segundo o autor, “O termo formato é uma nomenclatura             

própria do meio (também utilizada por outros meios eletrônicos, como o rádio) para             

identificar a forma e o tipo da produção de um gênero de programa de televisão.”               

(BRANDI, 2013).  

Entende-se que é desta forma que a televisão atua pelos seus gêneros e a              

partir deles “ela ativa a competência cultural e a seu modo dá conta das diferenças               

sociais que a atravessam.” (MÁRTIN-BARBERO, 1997, p. 300-301). Desse modo,          

compreende-se que as diferentes maneiras de se comunicar na televisão são           

pensadas a partir dos gêneros, possibilitando-os serem meios diversificados de          

distribuição de conteúdo que permitem a adequação do que se pretende comunicar. 

Os gêneros e formatos televisivos atendem a diversos parâmetros do          

audiovisual. Como afirmado por Fechine (2001), essas categorias norteiam a          

relação da indústria audiovisual com o seu público, e partindo dessa afirmação, a             
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autora continua e observa que existe, hoje, um equívoco quanto à precisão do que              

realmente é e para que servem os gêneros televisivos. 
Nessa abordagem, os gêneros são entendidos, antes de mais nada, como           
“discursos institucionalizados” através dos quais se busca organizar o         
“consumo” da vasta produção televisual. Tratar de gêneros televisuais,         
nesse tipo de abordagem, limita-se a tratar de classificações, orientadas          
geralmente pelo conteúdo, que nos permitam identificar certos tipos de          
programas antes ou enquanto entramos em contato com eles. Na indústria           
do audiovisual, essas categorias classificatórias permaneceram bem       
definidas até o início dos anos 50, quando, restritas praticamente ao           
universo dos filmes hollywoodianos, estes “gêneros institucionalizados”       
estiveram imunes ao hibridismo de mídias e de linguagens que domina hoje            
o campo do audiovisual, especialmente o da televisão. (FECHINE, 2001, p.           
14-15). 
 

Dessa maneira, pode-se entender que nas emissoras de televisão, os          

gêneros, sendo importantes mecanismos de direcionamento de conteúdos ao         

público, como aborda Fechine (2001), também podem possuir uma importante          

função na propagação das marcas, empresas e instituições, como a utilização de            

serviços de uma instituição (Xavier; Zupardo, 2004), podendo se referir, dentro dos            

muitos gêneros existentes, à publicidade e a propaganda a qual aborda Souza            

(2004), quando o autor trata de gêneros e formatos televisivos.  
Não existe emissora que se sustente sem o patrocinador. Até as educativas            
já acordaram para isso e buscam apoio para suas produções com objetivos            
culturais. As chamadas de patrocínio garantem ao programa e ao          
patrocinador a associação imediata da empresa ou produto com o          
programa transmitido. (Souza, 2004, p. 155) 

 
Para o autor, a publicidade e a propaganda na televisão são importantes            

meios de sustentação das emissoras, senão essencial, pois elas garantem a parte            

financeira das mesmas. 
  

2.4 A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA 

Apesar de ambos os termos causarem equívocos, em algumas situações          

sobre suas funções, as técnicas de divulgação: publicidade e propaganda, não são            

a mesma coisa. A publicidade, segundo Gonçalez (2009) deriva de público, que vem             

do latim “publicus” e o seu conceito é a arte de tornar público, divulgando um ato                

ou uma ideia, visando uma perspectiva comercial, já que desperta o desejo de             

compra para a ação do indivíduo. 
É um conjunto de técnicas de ação coletiva com o propósito de tornar             
conhecido um produto, um serviço, uma marca, promovendo assim uma          
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atividade comercial. É mais ampla que a propaganda e engloba todas as            
formas de comunicação, tornando-se uma técnica comercial de        
comunicação de massa. (GONÇALEZ, 2009, p. 7). 
 

Já a propaganda é precisamente as “ações de atividades ideológicas que           

tendem a influenciar o homem, com objetivo político, cívico ou religioso”, sendo o             

ato de propagar ideias, teorias e princípios sem o objetivo do fator comercial             

(GONÇALEZ, 2009, p. 7). Seu nome é derivado do latim “propagare”, com o             

significado de “ser propagado”, ou, como o próprio autor traz: “enterrar o rebento de              

uma planta no solo”. O autor continua e estabelece que “propagare” origina-se de             

‘pangere’ que significa enterrar, mergulhar e plantar (GONÇALEZ, 2009, p. 7).           

Dessa forma, é possível compreender que a propaganda trabalha, também, com as            

instituições, visto que a sua principal função, segundo o autor, é a propagação de              

ideias, bem como a dos princípios. Assim, observa-se que ela pode se diferenciar             

da publicidade, que, por sua vez, os respectivos objetivos são os ganhos            

financeiros.  

O termo propaganda não é recente e foi denominado, pela primeira vez, em             

vertente religiosa, ao entendimento de que era necessária a propagação da fé do             

cristianismo no mundo: 
A terminologia surge em 1622, quando o papa Gregório XV funda a            
Congregation Propaganda Fide (Congregação para a Propagação da Fé),         
uma comissão de cardeais que tinha como objetivos fundar seminários          
formadores de missionários que difundissem a religião católica e         
supervisionar a propagação do cristianismo pelo mundo. Ou seja, a          
propaganda é uma atividade voltada para promover um sistema ideológico,          
como doutrinas religiosas ou princípios políticos (GONÇALEZ, 2009, p. 7). 
 

Já em tempos vigentes ao tratarem da propaganda, Sant’Anna; Rocha e           

Garcia (2009, p. 5) trazem à discussão de que “a atual propaganda mercadológica,             

tal como é entendida e sentida nos seus efeitos, teve origem em dois             

acontecimentos que, de certa maneira, se interligam”, sendo elas o aprimoramento           

dos meios físicos de comunicação e o crescimento da produção industrial pelo            

aperfeiçoamento da tecnologia. No primeiro acontecimento, os autores abordam que          

algumas empresas de comunicação deixaram de ser apenas um veiculador de           

notícias no interesse restrito de uma comunidade e se tornaram em uma das mais              

complexas indústrias, “com seus grandes parques gráficos e tecnológicos, exigindo          

investimentos crescentes de capitais”. Já no segundo ocorrido, os mesmos afirmam           



19 

que as agências de propagandas foram um “desencadeador dos métodos modernos           

de propaganda que atingiram sua mais alta expressão nos organismos          

especializados”. Portanto, há de se perceber que o grande avanço tecnológico teve            

um papel importante no modelo atual de propaganda. 

Ao ser uma forma de propagação a diferentes públicos, percebe-se a           

necessidade, vista por Sampaio (2003), quanto à definição dos objetivos da           

propaganda pelo anunciante e o público-alvo ao qual ela será direcionada: 
Tudo começa com a definição dos objetivos da propaganda, com a           
explicação da tarefa que a propaganda deve cumprir (aumentar a demanda,           
anunciar novo preço, incentivar o uso e etc.) e com as informações que ela              
deve transmitir para cumpri-la (Sampaio, 2003, p. 33). 
 

Já neste ponto, é necessário que se elabore um trabalho de pesquisa que             

pode ser formal ou informal, para que se tenha o entendimento necessário de quem              

são os consumidores que se deva atingir; qual será a reação dos mesmos em              

relação ao produto ou serviço que está sendo anunciado; os seus hábitos de             

consumo, bem como suas classes econômicas, culturais, psicológicas e sociais;          

como se dá o agir da concorrência sobre estes consumidores e qual sua posição              

sobre eles; qual o valor para os consumidores do produto ou serviço que será              

anunciado; e qual, em caráter positivo, serão os argumentos que irão reagir; e todo              

tipo de informação, como estudos antecedentes e dados de pesquisas que possam            

ser úteis na seguinte etapa: o planejamento (SAMPAIO, 2003). Dessa forma,           

torna-se claro o caminho a ser trilhado ao tratar do público-alvo que o anunciante              

visa atingir, e em complemento com Sampaio (2003), Gonçalez (2009) trata do            

objetivo principal, não só da propaganda, mas também da publicidade: o           

convencimento. 

Por ambas serem instrumentos de propagação, a publicidade e a propaganda           

se caracterizam em maior parte pela persuasão, ou o ato de convencer as pessoas              

por argumentos sobre qualquer assunto (GONÇALEZ, 2009, p. 7). Desse modo,           

quando se fala especialmente sobre a propaganda, observa-se que ela pode           

oferecer diferentes possibilidades, como traz Gonçalez ao tratar de alguns          

condicionantes técnicos, como o de ter uma doutrina ou ideia a propiciar ao público              

ou a um único indivíduo, em tamanha quantidade que sua promoção possa justificar             

a utilização dos meios massivos (GONÇALEZ, 2009, p. 7). 
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Nesse sentido, percebe-se que é de suma importância a propagação          

excessiva das propagandas, justificando, até mesmo, serem utilizados em         

respectivos meios para tal. Mas, para isso, não obrigatoriamente ela deve ser            

transmitida como os anúncios de publicidade. “Esta informação de caráter          

persuasivo deve ser veiculada, isto é, inserida em meios de comunicação, não            

necessariamente em forma de anúncios” (GONÇALEZ, 2009, p.7). 

Um outro condicionante técnico da propaganda proposto por Gonçalez         

(2009), também em complemento com Sampaio (2003), é o planejamento. O autor            

apresenta que é necessário “planejar, criar e produzir a informação persuasiva que            

se quer difundir com o intento de reforçar ou modificar comportamentos ideológicos            

religiosos políticos ou mesmo filosóficos” (GONÇALEZ, 2009, p. 7), entendendo          

assim que a propaganda pode influenciar a massa com objetivos específicos,           

podendo atingir diferentes públicos ao ser aplicada em vertentes que possuam           

ideologias e princípios. 

Segundo Sampaio (2003, p. 26) “fundamentalmente, propaganda pode ser         

definida como ‘a manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão,          

promover comportamentos em benefícios do anunciante que a utiliza’”. Assim, como           

o autor traz, ela pode informar e despertar o interesse dos consumidores para             

comprar ou usar produtos ou serviços visando o benefício dos anunciantes, que            

podem ser empresas, pessoas ou entidades que se utilizam da propaganda,           

fazendo com que eles tenham a função de gerá-la à transmitindo pelo veículo             

(SAMPAIO, 2003), e, deste modo, quando se fala em entidades, entende-se que a             

propaganda obtém de outro formato, neste caso o institucional.  

No caso da propaganda institucional, seu objetivo final também é um sentido            

promocional, já que os consumidores tendem a priorizar as empresas que são mais             

conhecidas e que possuem melhor imagem (SAMPAIO, 2003), porém, com a           

diferença de que esta preocupa-se em divulgar a filosofia da instituição, diferente da             

venda de um produto comercial, visto que o caráter institucional trabalha em favor             

de uma empresa ou organização (XAVIER; ZUPARDO, 2004). 

Outros gêneros de propaganda institucional válidos e também         
empregados são os que atendem, de forma indireta, a um objetivo           
institucional. Ou seja, geram simpatia e ajudam a construir uma boa           
imagem das empresas anunciantes sem que, para isso, a propaganda fale           
especificamente sobre elas (XAVIER; ZUPARDO, 2004, p. 76). 
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Com isso, entende-se que a construção da propaganda institucional, a qual           

em muitas ocasiões é transmitida em vídeo, não se preocupa, necessariamente,           

com o detalhamento de informações sobre a empresa ou instituição, mas com a             

alternativa mais assertiva em seu modelo de propagação.   
As primeiras produções de vídeos institucionais tiveram início em meados de           

1980 (WESTERKAMP; CARISSIMI, 2011). Desde então, o formato, que ainda não           

havia um nome registrado com um nome próprio, foi se tornando cada vez mais              

recorrente até ser reconhecido como vídeo institucional: 
Este veículo, que aos poucos passou a ser denominado vídeo institucional           
é uma ferramenta imprescindível na comunicação dirigida de uma         
organização, pois traz informações importantes para determinados públicos        
de interesse da empresa. Seu conteúdo basicamente apresenta histórico,         
principais produtos, estrutura física e organizacional, tecnologia, missão e         
visão da empresa, relações sociais e o meio ambiente. Um programa           
institucional apresenta a filosofia da organização, sem o intuito de vender           
um produto e sim de vender uma imagem. (WESTERKAMP; CARISSIMI,          
2011). 
 

Em vista disso, a produção de vídeo institucional não é promovida somente            

com o desígnio de vender o produto apresentado pela empresa ou o serviço             

prestado pela instituição, mas tendo como intuito principal o de contribuir na            

promoção da empresa aos públicos, levando o conceito e a sua filosofia. Xavier e              

Zupardo (2004, p. 76), enfatizam que: 
Normalmente, o cliente faz um programa institucional para        
vender/apresentar a imagem da empresa para seus clientes, instituições         
financeiras, investidores, fornecedores, órgãos governamentais e      
comunidade. Um institucional mostra, na verdade, o conceito da empresa e           
sua filosofia. 
 

De tal forma, entende-se que ao propor fazer vídeo institucional, busca-se           

fazer uma eficiente produção que irá promover a imagem ideal designada pela            

empresa ou instituição e proporcionar uma boa perspectiva do público, fazendo isso            

de forma clara e atrativa, pois “os vídeos institucionais favorecem o uso das             

informações de maneira mais atraente e de linguagem simples, dando ênfase e            

credibilidade aos objetivos das organizações” (WESTERKAMP; CARISSIMI, 2011,        

p. 5). Dessa forma, o vídeo institucional leva ao entendimento do público, de modo              

compreensível, os objetivos das organizações sendo “um dos veículos mais          

importantes entre a empresa e seus vários públicos, pois tem um grande poder de              

atração para todos os tipos de audiência” (MOUTINHO, 2004, p. 4). 
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Portanto, entende-se que o formato institucional, ao fazer uso das          

informações de modo atrativo, contribui para “difundir informações de interesse          

público sobre as filosofias, as políticas, as práticas e os objetivos das organizações,             

de modo a tornar-se compreensíveis essas propostas” (FONSECA, 1999, p. 140           

Apud WESTERKAMP; CARISSIMI, 2011, p. 3). Mas, para que tudo isso seja            

possível, percebe-se ser necessário o conhecimento sobre a organização ou          

empresa. Assim, a entender a comunicação por meio de vídeo institucional, cujo            

objetivo é trabalhar com as organizações, bem como a retenção de suas            

informações, torna-se importante entender o primeiro processo de construção do          

produto, denominado briefing. 
 

2.5 BRIEFING 
Segundo Públio (2008), tudo começa no briefing. Desse modo, entende-se          

que toda a construção da comunicação audiovisual, bem como as de marketing e de              

agências publicitárias, que tem como objetivo trabalhar para empresas ou causas,           

tem como elemento primordial o briefing.  
O briefing é o documento que informa do ponto de vista do anunciante: seu              
mercado, seus concorrentes, seu produto/serviço, sua marca e seu         
público-alvo, além de indicar seu problema (PÚBLIO, 2008, p. 35). 
 

Dessa forma, o briefing é um reunido de informações que contém todas as             

elucidações sobre a empresa ou instituição, com o objetivo de dar instruções, que o              

cliente viabiliza à agência com o objetivo de orientar seus trabalhos (SANT’ANNA;            

ROCHA; GARCIA, 2009). Briefing é uma palavra com origem do verbo “brief” que             

significa resumir, sintetizar e é primordial a compreensão de que o bom briefing é o               

resultado das melhores respostas às principais perguntas, para que assim se possa            

verdadeiramente compreender um contexto e um negócio onde está sendo          

requerida uma demanda a qual possivelmente a comunicação possa atender          

(SANT’ANNA; ROCHA E GARCIA, 2009, p. 110). 
O briefing é a base de aculturação de um profissional, que, após sua             
análise e complementação de informações, deverá ter condições de propor          
decisões realmente eficientes para a empresa como um todo e para o            
problema ali apontado (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 110). 
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Assim, segundo o autor, o briefing deve ser resumido, ainda que preciso e             

completo para fixar o assunto aos objetivos de marketing requerido pelo cliente e             

ser construído e ratificado dentro da empresa do mesmo, de forma que a agência              

tenha uma base confiável para trabalhar (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009). 

O briefing é uma fase completa de levantamentos e estudos e deve conter             
as informações a respeito do produto, do mercado, do consumidor, da           
empresa e os objetivos do cliente, buscando responder às questões que           
permitirão compreender os ambientes internos, micro e macro        
(SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 111). 
 

Adiante, Sant’anna; Rocha e Garcia (2009, p. 112) apresentam uma possível           

organização de briefing, partindo de etapas e perguntas necessárias para a           

realização do mesmo, sendo a primeira: a definição do cliente, buscando responder:            

que grupos de clientes se deseja comunicar (podendo ser clientes atuais, usuários            

da concorrência, usuários novos/emergentes etc.”); “o que esse grupo compra          

agora”, ou seja, em seu estado atual, e “como compra e usa os produtos”; o que se                 

sabe a respeito dos consumidores desse grupo (como “dados demográficos, estilos           

de vida, dados psicográficos etc.”) (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 112). 

Na segunda etapa, o autor afirma que é necessário que se entenda o             

comportamento do cliente, entendendo “que fluxo esse grupo gera para a categoria”            

e para o produto do comunicador contratado, além de outras perguntas como: qual             

a participação do agente contratado nas propriedades necessitadas nesse grupo de           

clientes; “qual o valor atual desse grupo de cliente”; “qual o valor potencial”; “como              

esse grupo percebe o produto na categoria” e “qual a percepção-chave desse            

grupo” (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 112). 

Partindo deste princípio, as reflexões do autor se voltam em torno da            

estratégia do cliente, na terceira etapa, onde é questionado: qual deve ser a             

estratégia do agente comunicador para esse grupo, tendo em vista elementos que o             

mesmo possa escolher, sendo eles: “crescer, manter, migrar, captar ou usar de            

experimentação”, para assim, a partir dessa estratégia, se responder: “qual a           

estrutura competitiva” e o porquê desta; “o que os principais concorrentes agora            

comunicam ao consumidor”; “como os concorrentes são percebidos pelo         

consumidor” e como a concorrência retaliaria a produção do agente comunicador           
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diante das possíveis estratégias usadas. (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p.          

112). 

Na quarta etapa, dando continuidade à possível organização do briefing, os           

autores trazem questionamentos e afirmações, agora, quanto às estratégias de          

investimentos que ocorrem no mercado. Assim, os mesmos afirmam que se deve            

“examinar o valor atual desse grupo” para a marca do emissor, e na contribuição              

dos questionamentos para o briefing: quanto os mesmos então dispostos a investir            

em atividades de criação de negócios no grupo e “qual é o prazo para esse               

investimento”. (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 113). 

Porém, outras das etapas do possível briefing podem ser de caráter           

necessário quanto aos processos de entendimento das necessidades da empresa          

ou organização. Por razão disso, o autor continua e afirma a quinta etapa como a               

estratégia de comunicação, onde as perguntas se voltam da seguinte forma: é            

preciso “transmitir uma mensagem ou um incentivo (ou ambos) a esse grupo”; “No             

caso da mensagem: qual é a estratégia para esse grupo (crescer, manter, etc.)?”;             

“No caso de incentivo: deve-se reduzir o preço ou aumentar a percepção de valor do               

produto para o consumidor?” (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2009, p. 113). 

Na sexta etapa, os autores abordam sobre a estratégia de transmissão,           

sendo questionadas quais as técnicas de comunicação de marketing devem ser           

usadas para transmissão de mensagem/incentivo e o porquê; “quais sistemas de           

transmissão de mensagens/incentivos, são os mais relevantes para essa estratégia          

de comunicação”; e “a que sistema de transmissão de mensagem/incentivo os           

consumidores desse grupo são mais receptivos.” (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA,         

2009, p. 113). 

E, por fim, a sétima etapa, a qual os autores trazem o tópico: “medidas              

objetivadas” e trazem o questionamento para o emissor de “que medida se quer que              

o consumidor tome em decorrência da comunicação (aumento de uso, pedido de            

mais informações, experimentação e etc.”); “que ponto principal se quer que o            

consumidor apreenda a partir da comunicação”; e “quais outras medidas devem ser            
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levadas em conta para avaliar a efetividade do plano.” (SANT’ANNA; ROCHA;           

GARCIA, 2009, p. 113). 

Desse modo, a partir dessas informações, pode-se entender as necessidades          

do cliente para, então, iniciar-se o processo criativo do roteiro audiovisual, que irá, a              

partir da sua construção, levar ao público, da forma mais ideal possível, a imagem e               

filosofia da empresa ou organização, cujo é propósito do vídeo institucional           

(XAVIER; ZUPARDO, 2004). 

  

2.6 O ROTEIRO 
O roteiro é, segundo Comparato e Braga (1983), toda a parte escrita de um              

audiovisual. Desta forma, entende-se que todas as informações de cena, bem como            

as do cenário, dos atores e etc. são contidos nele. Assim, compreende-se, também,             

que o roteiro é um recurso de direcionamento da produção. Field (2001, p. 9),              

expressa que “o roteiro é como um substantivo — é sobre uma pessoa, ou pessoas,               

num lugar, ou lugares, vivendo sua ‘coisa’. Todos os roteiros cumprem essa            

premissa básica. A pessoa é o personagem, e viver sua coisa é a ação”. Percebe-se               

essa definição tanto em filmes quanto em novelas e propagandas. O autor traz             

também uma importante percepção, quando afirma que um elemento básico do           

roteiro é o desenvolvimento da história segundo a visão do personagem, que se             

torna também a perspectiva do leitor ou espectador. 
Se você olha um romance e tenta definir sua natureza essencial, nota que a              
ação dramática, o enredo, geralmente acontece na mente do personagem          
principal. Privamos, entre outras coisas, de pensamentos, sentimentos,        
palavras, ações, memórias, sonhos, esperanças, ambições e opiniões do         
personagem. Se outros personagens entram na história, o enredo incorpora          
também seu ponto de vista, mas a ação sempre retorna ao personagem            
principal. Num romance, a ação acontece na mente do personagem, dentro           
do universo mental da ação dramática. Numa peça de teatro, a ação, ou             
enredo, ocorre no palco, sob o arco do proscênio, e a platéia torna-se a              
quarta parede, espreitando as vidas dos personagens (FIELD, 2001, p.11). 

 
 

Esta perspectiva mostra-se essencial ao envolver o espectador na cena, pois           

entende-se que o processo de envolvimento da história, por parte do espectador, se             

dá pela razão de uma certa identificação com o personagem principal, ou uma             

incorporação com seu ponto de vista. Field (2001, p. 136) afirma que o processo de               
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construção de um roteiro se dá em três fases: início, meio e fim, e se utiliza de                 

termos como “ato”, para designar os processos de cada fase, sendo cada uma             

denominada por: Ato I, Ato II e Ato III. O Ato I é o início, ou seja, a apresentação; o                    

Ato II é a confrontação e o Ato III o fim, com a resolução. “Cada ato é uma unidade,                   

ou bloco, de ação dramática” (FIELD, 2001, p. 136). “O Ato I vai desde a abertura                

do roteiro até o ponto de virada no fim do Ato I. Portanto, há o início do início, o                   

meio do início e o fim do início. É uma unidade, um bloco de ação dramática”                

(FIELD, 2001, p. 136). Em vista disso, percebe-se que o roteiro tem divisões             

padrões que funcionam e que são aplicáveis em todas as histórias. “Se o roteiro é               

uma história contada em imagens, então o que todas as histórias têm em comum?              

Um início, um meio e um fim, ainda que nem sempre nessa ordem.” (FIELD, 2001,               

p. 12).  

Compreende-se que vários são os elementos que contribuem para um roteiro           

ideal, e um dos recorrentes artefatos são os dois tipos de ação tratados pelo o autor,                

a física e a emocional. 

Ação física é assaltar um banco, como em Dog Day Afternoon (Um Dia de              
Cão); uma perseguição de automóveis, como em Bullit ou The French           
Connection (Operação França); uma corrida, ou competição, ou jogo, como          
em Rollerball (Os Gladiadores do Futuro). Ação emocional é o que           
acontece dentro de seus personagens durante a história. Ação emocional é           
o centro da história em Love Story (Uma História de Amor), Alice Doesn't             
Live Here Anymore (Alice não Mora mais Aqui) e La Notte (A Noite),             
obra-prima de Antonioni sobre a desintegração de um casamento. A          
maioria dos filmes contém ambos os tipos de ação (FIELD, 2001, p. 24). 
 

Dessa forma, as duas ações são entendidas como essenciais dentro do           

roteiro, e compreende-se que pode-se utilizá-las em formas distintas, a depender da            

situação. 

Outro elemento importante do roteiro são os “plots”, os chamados pontos de            

virada que são feitos nos finais dos atos I, II, e III (FIELD, 2001, p. 101). Eles são                  

determinados pontos no roteiro que modificam a trajetória do personagem,          

encaminhando a história em outra direção. Também, “os pontos de virada (plot            

points) no fim dos Atos I e II seguram o paradigma no lugar. Eles são âncoras do                 

seu enredo.” A partir das instruções apresentadas, Field (2001) afirma a           

necessidade de que, ao escrever o roteiro, é necessário que se saiba o que é:               

início, final e ponto de virada no fim do Ato I e do Ato II. 



27 

Portanto, pode-se entender que o roteiro é um importante instrumento do           

audiovisual, possibilitando descrever-se as ideias sobre as quais serão tratadas no           

filme ou apresentação. E sendo um meio de construção de histórias, ele pode ser              

utilizado em vários âmbitos, como cinema, rádio, tv, e em diferentes gêneros como             

novelas e propagandas publicitárias (BARRETO, 2010), e já nessa vertente de           

propagação, o autor refere-se que, diferente dos demais roteiros construídos para           

outros gêneros, como, no exemplo, para o cinema e para o teatro, o roteiro              

publicitário diferencia-se pela sua forma de construção. 

o roteiro para filme publicitário, ao contrário, conta a história de um modo             
sintético. Não só por causa de seu tempo curto, mas porque ele traz             
descrições mais genéricas, de ruídos e posições de câmera, por exemplo.           
Ele permite ao leitor - o cliente, principalmente - criar, imaginar caminhos.            
Além de apresentar uma situação dramática, ele precisa deixar "brechas"          
para que o cliente entre na história, imagine-a a sua maneira, sinta-se            
seduzido e, assim, aprove-a (BARRETO, 2010, p. 24). 

 

No procedimento de criação de uma peça publicitária, o roteiro, segundo           

Barreto (2010), é responsabilidade do redator da agência de publicidade, podendo           

ser, também, em conjunto com o diretor de arte, o responsável por criar o conceito               

visual do filme. 

A direção de arte é a regente maior de toda a organização artística de um               
projeto visual para um espetáculo cênico, um filme ou outro produto           
audiovisual. Ao responder pela “arte”, pela concepção visual, é ela quem           
vai fornecer a linguagem plástica de um projeto, de uma montagem teatral,            
de uma produção cinematográfica. (PEREIRA, 2017, p. 128) 

 
Após entender esses processos e ao trabalhar desenvolvendo-os como         

agência publicitária e produtoras de filmes do mesmo ramo, e ao trabalhar com uma              

instituição, vê-se a necessidade de se entender a comunicação empresarial, pois           

segundo Gracie (2010, p. 9), a comunicação empresarial “trata-se de uma           

ferramenta estratégica, sendo responsável por criar a cultura e fortalecer a           

identidade da empresa”, entendendo-se, também, das instituições. 

 

2.7 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 
Segundo Torquato (2002, p. 162) “comunicação ou marketing, sozinhos, não          

fazem milagres. Como sistemas-meio, trabalham com conceitos, dando forma e          

imagem aos fatos e pensamentos produzidos por uma entidade.”, portanto, a           



28 

construção da imagem na comunicação com seus devidos fins, é essencial, pois é a              

partir dela que se alcançará o público desejado de forma ideal, sendo criada a partir               

de ideias e conceitos segundo os mais diversos autores de comunicação,           

contribuindo a adequar-se, assim, a construção da imagem ideal à filosofia da            

empresa ou instituição, tornando-se fundamentais no processo de criação. 

Torquato (2002, p. 162) aborda também que “a comunicação é o sistema de             

transporte de uma ideia, de um conceito, de um corpo filosófico e das ações              

empreendidas por uma entidade.”, com isso, entende-se, reforçando ainda mais, o           

conceito de que a comunicação, na vertente do audiovisual, é o meio pelo qual a               

empresa ou instituição pode alcançar seu devido público de forma que a mesma             

consiga mostrar sua filosofia, pois “comunicação é um ato de comunhão de ideias, e              

o estabelecimento de um diálogo. Não é simplesmente uma transmissão de           

informações” (KUNSCH, 2003, p. 161). 

Ainda que todas as coisas sejam emissoras, como diz Marcondes Filho           

(2005), e sem interrupção, em todas as direções, e que nossos sentidos recebam             

tudo, não parando de ser receptores, entende-se que o audiovisual tem efeito            

especial na propagação da comunicação, uma vez que se utiliza de estratégias            

quando se quer propagar informação e entretenimento pelos meios de          

comunicação. O audiovisual é o meio pelo qual se pode contar acontecimentos, e             

possibilita que histórias sejam contadas, sejam elas verídicas ou ficcionais: 

E como uma história é, antes de mais nada, um movimento de um ponto a               
outro, que nunca deixa as coisas no seu estado inicial, vivemos nesse fluxo,             
nesse movimento. São assim tanto as histórias que contamos como          
testemunhas oculares de fatos, as documentais, como as histórias que          
inventamos, as ficcionais (COUTINHO, 2006, p. 18). 

 

Terciotti e Macarenco (2009) apresentam conceitos básicos de comunicação.         

Ao se lembrar de conceitos de imagem, há também de se abordar os elementos              

envolvidos nos processos de comunicação. Segundo Terciotti e Macarenco (2009),          

os componentes são: emissor, receptor, mensagem, ambiente ou contexto, canal ou           

meio de comunicação e código. Ainda que não sejam elementos-chave do ato            

comunicativo, visto que não estão presentes em todos os momentos, a “resposta” e             

o “ruído” também têm de ser considerados (TERCIOTTI; MACARENCO, 2009, p. 3).            

O emissor é aquele o qual transmite a mensagem codificada, e então o receptor, ao               
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recebê-la decodificada, a interpreta (TERCIOTTI; MACARENCO, 2009). As autoras         

prosseguem ao afirmar que “a mensagem é o objeto da comunicação constituída de             

um conjunto organizado de sinais (ou signos) pertencentes a um código linguístico            

ou não”, recorrentes ao emissor e ao receptor e das regras de utilização de tal               

junção (TERCIOTTI; MACARENCO, 2009, p. 4). 

A comunicação empresarial, portanto, mostra-se importante quando se        

entende que os seus processos podem atingir o audiovisual. A partir desse            

entendimento, a entender a comunicação de empresas, percebe-se a necessidade          

do conhecimento da corporação ou instituição com a qual se irá trabalhar. Neste             

caso, torna-se importante conhecer a instituição Centro de Valorização da vida e            

sua linha de trabalho. 

 

2.8 O VÍDEO INSTITUCIONAL PARA O CVV 
O Centro de Valorização da Vida (CVV) é uma associação civil sem fins             

lucrativos cujo objetivo é trabalhar na prevenção do suicídio. Fundada em São            

Paulo, em 1962, e reconhecida como de Utilidade Pública Federal, desde 1973, a             

associação atua de diversas formas promovendo campanhas, atividades sociais e          

propagandas em combate ao problema e tem como principal forma de contato o             

número 188, que necessariamente é sem custo de ligação e atende em todo o              

Brasil, em que cerca de 4200 voluntários se disponibilizam em conceder apoio            

emocional, estando 24 horas aptos em atender pessoas que em situação de crise e              

pensamentos suicidas, necessitam exprimir a condição em que se encontram.  

No início do ano de 2015, o Centro de Valorização da Vida, junto com o               

Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria,          

promoveram uma campanha para prevenção do suicídio chamada “setembro         

amarelo”, tendo em vista o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do              

Suicídio. O objetivo da campanha é o de conscientizar as pessoas da importância             

da prevenção do suicídio, utilizando-se da cor amarela como a sua cor principal.  

Além de parcerias nacionais, o CVV também é associado ao Befrienders           

Worldwide que reúne instituições semelhantes de todo o mundo e participou da            

elaboração da Política Nacional de Prevenção do Suicídio, do Ministério da Saúde,            
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com quem, a mesma instituição, mantém, desde 2015, um acordo de cooperação            

para a inserção de uma linha nacional gratuita de prevenção do suicídio.  

Atualmente, o CVV atua pelos meios de comunicação propagando seu          

número de atendimento 188 através de vídeos, sendo seu principal objetivo falar da             

importância de se pronunciar quando se passa pela experiência de vivenciar           

problemas internos, emocionais (CVV, 2020).  

Desse modo, o vídeo institucional propõe ser um meio o qual irá informar e              

promover a instituição que trabalha socialmente por parte do voluntariado,          

possibilitando apresentar a visão de caridade da empresa, pois a comunicação           

institucional por meio do vídeo, segundo Moutinho (2004), é um dos meios mais             

importantes entre uma empresa e seu público. Dessa forma, o vídeo institucional            

pode proporcionar um favorecimento quanto ao uso das informações de modo mais            

atraente em linguagem simples, enfatizando e proporcionando credibilidade aos         

objetivos da instituições (WESTERKAMP; CARISSIMI, 2011). O formato institucional         

pode contribuir na difusão de informações de interesse público, sendo “sobre as            

filosofias, as políticas, as práticas e os objetivos das organizações, de modo a             

tornar-se compreensíveis essas propostas” (FONSECA, 1999, p. 140 Apud         

WESTERKAMP; CARISSIMI, 2011, p. 3).  

Com isso, a partir das afirmações dos autores como referência teórica,           

tendo-a como base, percebe-se a importância da construção do vídeo institucional e            

dos seus efeitos, a fim de atingir os objetivos apresentados. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

O produto audiovisual “Como Vai Você?” é um vídeo de gênero propaganda            

e de formato institucional, com duração de 1 minuto e 30 segundos, que se utiliza de                

uma pequena história fictícia, cujo objetivo é retratar a importância e necessidade da             

realização de ligação pro Centro de Valorização da Vida em momentos em que uma              

determinada pessoa passa por sofrimentos emocionais. A locução retrata os          

atendimentos realizados pelo CVV, bem como suas diferentes formas de          

atendimento, tendo sido realizada pela locutora Nicole Cordery. Também, para a           

composição do vídeo, é utilizada a trilha sonora Thanks for the Memories, de             
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Aleksey Chistilin, concebida e concedida pelo site de trilhas sonoras profissionais           

Artlist, que possibilita o download de diversas músicas após uma assinatura mensal            

ou anual. 

Filmado na cidade de Cruzeiro-SP, o filme retrata a vida de uma adolescente             

que passa por problemas internos. Apesar de seus problemas emocionais, a garota            

tem resistência quanto a possibilidade de falar dos seus problemas pra outros,            

resistindo ao CVV logo ao ter o primeiro contato com a instituição, quando se levou               

ao entendimento de que a instituição realiza apoio emocional por meio de ligações.             

Porém, apesar de sua resistência, é convencida a ligar para o CVV e falar com um                

de seus atendentes, possibilitando um alívio quando a sua necessidade era se            

expressar. 

 

Para as filmagens, foram utilizados os seguintes equipamentos:  

● Câmera: Panasonic LUMIX G7 

● Lentes: Canon 50mm 1.8, Lumix 14-42mm, Canon 24-70 l 

● Fresnel 

● Tripé: DIGIPOD TR688V 

● Estabilizador de imagem: Zhiyun Crane-2 

● Cartão de memória: SanDisk - Extreme - 32 GB  

● Software de edição: adobe premiere CC 2019 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO CRIATIVO 
A partir da necessidade abordada pela equipe de comunicação do CVV, com             

base no diálogo em uma reunião onde se relatou que a instituição necessitava da              

produção de um vídeo institucional, foi adotada a proposta, por parte do aluno, da              

realização do vídeo para a associação. O mesmo optou por buscar referências de             

produções institucionais por meio da internet, na plataforma denominada Youtube,          

como vídeos sobre a Todeschini, Unimed e LUPO, além de vídeos como “seja um              

exemplo” de 2020, do banco Bradesco, direcionado ao dia dos pais, produzido pela             

produtora Boiler filmes, bem como a propaganda “busca da mãe”, de 2019, da             

produtora audiovisual Saigon Filmes, da campanha realizada pelo Banco Itaú “leia           
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para uma criança” e da campanha de prevenção do suicídio, em que foi realizado o               

vídeo da música “Vozes do silêncio”, produzido pela produtora Delicatessen filmes,           

de 2019, que teve parceria do cantor, produtor e compositor Carlinhos Brown e da              

Libbs (uma empresa farmaceutica brasileira com capitão privado) com o CVV.           

Assim, obteve-se inspiração sobre uma possível produção de vídeo institucional,          

criando-se um roteiro e apresentando-o em duas das reuniões realizadas com o            

CVV, sucedidas pela  plataforma digital Google Meet.  

Na primeira reunião, iniciou-se pela coleta de informações para que se           

realizasse o processo de briefing. Após isso, foi criada uma primeira proposta de             

roteiro para aprovação da mesma, na segunda reunião. Entretanto, surgiu-se outra           

ideia de roteiro para a sua aprovação, em que, após a confirmação por email, se               

deu início ao processo de produção do vídeo. Dessa forma, foi compreendido a             

necessidade da realização da análise de similares, possibilitando fazer um estudo a            

partir dos aspectos sintático, semântico e pragmático dos vídeos. 

A partir da análise de filmes publicitários, fez-se uma análise de similares nas             

três perspectivas: sintática, semântica e pragmática: 

● Aspecto sintático: nota-se que na perspectiva sintática, em geral, o cenário           

é sempre bem composto, utilizando-se sempre de objetos de cena que dizem            

respeito à ideia principal do vídeo, além de haver sempre um grande            

desfoque ao fundo na imagem, possibilitando priorizar, sobretudo, os atores          

principais. Percebe-se, também, que os cortes de uma imagem para a outra            

duram em média 2 segundos.  

● Aspecto semântico: Já em nível semântico, entende-se que há sempre uma           

analogia entre os objetos usados em vídeo em relação à mensagem que se             

deseja transmitir, bem como as locuções que contam a história do vídeo            

propondo palavras que têm relação direta ou indireta com a cena proposta do             

produto ou serviço.  

● Aspecto pragmático: No aspecto pragmático, compreende-se que há        

sempre o objetivo de influenciar o indivíduo quando se propõe mostrar como            

resolver o problema apresentado na história contada da publicidade ou          

propaganda, a fim de que ele compre o produto ou faça uso do serviço. 
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5. SINOPSE  

A palavra é um dos artefatos mais fortes do universo, porém ela só obtém de               

tamanha força quando um outro pode ouvi-la. Portanto, a necessidade de se abrir e              

comunicar o que sente pode mudar toda a sua história. Este vídeo institucional             

retratará a importância de falar para as pessoas certas: aqueles que querem ouvir             

os mais necessitados de atenção, e sem ganho financeiro algum, quando nem            

mesmo pessoas próximas, sendo até mesmo da mesma família, são capazes de            

fazer tal ação. 

 

6. ROTEIRO FINAL 

Roteiro de vídeo para propaganda institucional do CVV 

Título: Como vai você? 

Data: 07/11, 08/11, 09/11 

VÍDEO ÁUDIO 

Cena: Sala de escritório, iluminação 

amarelada 

00:00 quadro “COMO VAI VOCÊ?” na 

estante (plano detalhe, contra plongée) 

(BG): Thanks for the Memories, 

Aleksey Chistilin (by: artlist). 

00:02 Um homem de aproximadamente 

30 anos, moreno. 

olhos, travelling lateral esquerdo (Plano 

detalhe) 

 

00:04 mão, passando o mouse, 

movimentação de cima (Plano detalhe) 

 

00:06: lateral, mostrando o rapaz ao 

usar o computador (Plano médio, 
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travelling out) 

Cena: Praça de alimentação. 2 meninas 

e 1 menino sentados à mesa. A 

personagem principal tem cabelos 

curtos e cacheados, de pele parda 

clara, ela fica à direita. 

00:08: Protagonista mostrando algo no 

celular. Outras duas pessoas ao lado 

dando risadas com ela (plano médio 

conjunto frontal) 

 

00:09 Protagonista está vendo um 

meme com os amigos no celular, então 

ela passa a foto pro lado esquerdo e 

aparece imagem do CVV: LIGUE 188, 

CVV (Plano detalhe) 

 

00:11 Protagonista fica triste ( Plano 

3x4) 

 

00:12 Os dois ao lado, olhando um pro 

outro, conversando, continuam dando 

risadas, mas a protagonista continua 

abatida (plano médio, contra plongée) 

 

00:14 Calçada, parede de tijolos 

Protagonista andando, de costas, na 

calçada (Plano médio, contra plongée) 

 

00:17 personagem principal olha pra 

direita (Plano médio frontal, Contra 
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Plongée) 

00:19 cartaz do CVV na banca de 

jornais (Plano detalhe) 

 

Exp tristes da protagonista (Plano 3x4)  

00:21 Cena: casa, plano aberto, 

personagem principal senta no 

banquinho do balcão com pijama, 

segurando uma xícara na mão (Plano 

aberto) 

 

00:23 Plano médio frontal, continua a 

cena, olha pro celular (contra plongée, 

travelling in) 

 

00:25 Celular vibra, mensagem escrita 

na tela: “Ei, liga pra aquele número” 

(plano detalhe) 

 

00:26 close (Plano Close: contra 

plongée, traveling in) 

 

00:28 No celular digita:188 (Plano 

detalhe) 

 

00:29 Personagem principal falando ao 

telefone (Plano 3x4, perfil, traveling 

right, plongée) 

 

00:30 Cena: casa, uma mulher atende, 

com a roupa do CVV, sentada ao sofá, 
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na sala. (Câmera lenta, plano aberto, 

travelling in, ou: plano aberto plongée, 

perfil) 

00:31 telefone, a mão atendendo 

(Detalhe do telefone, de cima, traveling 

right) 

 

00:32 telefone sendo levado ao ouvido, 

câmera estática (Plano 3x4, perfil) 

 

00:34 olhos, (plano detalhe, traveling 

left) 

 

00:36 Moça do CVV pega o telefone  

00:38 Traz o telefone ao ouvido  

00:41 Protagonista falando ao telefone, 

dá um sorriso simples (Plano 3x4, perfil, 

traveling right) 

Loc: Nicole Cordery  

O CVV PRESTA 

00:42 Rapaz do CVV falando ao 

telefone, faixa de idade de 30 anos 

(Plano aberto, perfil) 

SERVIÇO VOLUNTÁRIO E 

GRATUITO  

00:45 moça, voluntária, de 30 anos, 

falando ao telefone (traveling right) 
DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO 

E APOIO EMOCIONAL  

00:47 Um senhor que precisa conversar PARA TODAS AS PESSOAS 

QUE PRECISAM CONVERSAR,  
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00:49 uma adolescente atendendo o 

número 
SOB TOTAL SIGILO. 

00:51 mesmo homem da primeira cena, 

com a roupa do CVV, atendendo o 

telefone (Plano aberto, contra plongée) 

OS MAIS DE 3 MILHÕES DE 

ATENDIMENTOS ANUAIS  

00:53 quatro pessoas diferentes 

conversando, com a roupa do CVV 

(plano americano conjunto, desfoque) 

SÃO REALIZADOS POR 

QUATRO 

00:56 uma outra moça do CVV falando 

ao telefone da sala (Plano 3x4, perfil) 
MIL E DUZENTOS 

VOLUNTÁRIOS EM MAIS DE  

00:59 atendente do CVV com o telefone 

(plano médio traveling right) 
CENTO E VINTE POSTOS DE 

ATENDIMENTO PELO 

TELEFONE UM, OITO, OITO  

01:01 uma pessoa com o celular na 

mão (plano detalhe) 
SEM CUSTO DE LIGAÇÃO 

 

01:03 mostra um homem de costas 

sentado em frente a um computador 

(plano 3x4) 

OU PELO WWW. 

01:08 mostra a tela do computador, o 

site do CVV e o chat, além do email 

(plano detalhe) 

CVV.ORG.BR VIA CHAT, 

E-MAIL OU CARTA 
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01:GC PARA COLABORAR, ACESSE: 

WWW.CVV.ORG.BR/COLABOR

E 

 

Imagem do CVV “Como vai você?” CVV: COMO VAI VOCÊ? 

Segunda versão: 

 

O CVV PRESTA SERVIÇO VOLUNTÁRIO E GRATUITO  

 

DE PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E APOIO EMOCIONAL  

 

PARA TODAS AS PESSOAS QUE PRECISAM CONVERSAR,  

 

SOB TOTAL SIGILO, ATENDENDO EM MAIS DE 120 POSTOS  

 

PELO TELEFONE 188, SEM CUSTO DE LIGAÇÃO, OU PELO  

WWW.CVV.ORG.BR VIA CHAT, E-MAIL OU CARTA.  

 

PARA COLABORAR, ACESSE:  
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7. ORÇAMENTO  

 

 Orçamento Ideal 

    Produtora H3C, São José do Rio Preto – SP. Tempo de vídeo de até 1:30s.  

   Orçamento Valor: R$ 3.600  

   Roteiro R$ 500,00  

   Captação de vídeo R$ 1,500  

   Edição de vídeo R$ 100 

   Locução (voz) R$ 500 

Orçamento Real 

Orçamento Valor: R$ 600 

Roteiro R$ 0 

Captação de vídeo R$ 0  

WWW.CVV.ORG.BR/COLABORE. 

 

CVV: COMO VAI VOCÊ? 
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Edição de vídeo R$0  

Locução R$ 0  

Transporte: R$ 300 

Atores: R$ 300 

 

8. PÚBLICO-ALVO 

A partir do entendimento de que o suicídio é a segunda maior morte entre               

jovens de 15 a 29 anos, esse vídeo institucional se destina, sobretudo, ao público              

jovem da mesma faixa-etária. 

 

9. PROPOSTA DE VEICULAÇÃO 

● Site e redes sociais do CVV (Instagram, Youtube, etc.) 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O vídeo é capaz de informar e emocionar, e, assim, pode-se contribuir muito             

com a sociedade. Ao passo que tantas pessoas passam por problemas, ele pode             

ser um excelente instrumento de direcionamento de indivíduo a um caminho de            

resolução e paz. Isso, pois, ao perceber tantas propagandas que visam o bem do              

outro, como ao incentivar uma pessoa a ler para uma criança visando o seu futuro,               

por exemplo, é notável perceber o grande efeito que as histórias contadas em             

imagens em movimentos podem causar, desde a emoção que sua trilha pode            

transmitir, das imagens das cenas e expressões faciais dos atores, até a            

pós-produção, em que a edição do vídeo contribui ao ritmo da proposta, bem como              

a colorificação. Dessa forma, com esses e outros tantos aprendizados no processo            

de desenvolvimento dessa propaganda, nota-se que ao retratar uma ocasião da           

vida, por meio do vídeo, ainda que seja de maneira fictícia, é capaz a sensibilização               

e a promoção de memórias inesquecíveis.  
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O processo de construção dessa propaganda também contribuiu muito à          

aquisição, visto que foi necessária a colaboração de várias pessoas nesse           

processo, ficando ainda mais claro que não é possível que se realize algo sem a               

ajuda de outros, da mesma forma que não é possível resolver problemas internos             

sem a ajuda de pessoas capacitadas para isso. Desse modo, essa propaganda foi             

construída por várias pessoas que se disponibilizaram ajudar, em que cada uma            

teve sua função, podendo contribuir no processo de divulgação dessa associação           

de caridade que ajuda incontáveis pessoas a cada dia. E, para a construção do              

vídeo, principalmente os autores que abordaram sobre os temas. 

Nesse processo, destaca-se ainda mais a locutora e atriz Nicole Cordery,           

que, apesar de já ter trabalhado para inúmeras empresas grandiosas, se           

disponibilizou em ajudar, sem custos, uma instituição que trabalha sem fins           

lucrativos, gravando para o produto desse TCC. Pôde-se perceber a humanidade           

das pessoas ao realizar esse trabalho. 

Neste processo, a oportunidade de trabalhar, ao mesmo tempo, como uma           

agência de publicidade e produtora de filmes publicitários, tendo o processo de            

criação de briefing, roteiro, discorrendo-se na produção ao gravar e na edição, após             

a finalização, possibilitou a experiência que, subjetivamente, é de extrema          

importância e aproveitamento, visto que um grande sonho, por parte do aluno, é             

trabalhar em uma produtora de filmes.  

Ainda que não tenha sido fácil esse processo, pois muitas foram as            

adversidades, principalmente no processo de gravação, esse trabalho, certamente,         

é tido com grande apreço ao oferecer para uma instituição como o CVV. Portanto, é               

de grande felicidade a contribuição desse projeto para a instituição. 
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