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Estação 3 - Será que o publicitário me conhece?  
Vocês já sentiram que a propaganda foi feita para você? Que a 
música que tocou não sai da sua cabeça? Que às vezes você utiliza 
frases de um comercial para responder alguém ou em uma 
brincadeira porque ficaram na sua mente? Ou que aquele brinquedo 
era tudo o que você queria? 
Pois é. Vocês sentem isso, porque a propaganda foi feita para você. 
Exatamente isso! 
Os publicitários, profissionais que criam os anúncios comerciais, 
realizam pesquisas sobre o público alvo - aqueles que devem ser 
atingidos pelo comercial, futuros consumidores. Para isso, eles criam 
a persona: Uma personagem que usaria aquele produto. Eles 
inventam uma rotina, características físicas, tipo de roupa, o que 
come, onde mora. 
 
Vamos entender um pouco disso. 
Observe os anúncios abaixo. Um foi criado em 1989 e outro foi uma 
homenagem feita em 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://agenciaimpacto.wordpress.com/2016/03/15/propaganda-genial-para-a-mercur/ 
Acesso em 08 de fevereiro de 2019 
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Sublinhe, no texto abaixo, as características que vocês podem 
encontrar nas propagandas publicitárias da borracha Mercur? 
“As principais características do Anúncio Publicitário são: 
·         Caráter comercial (direcionados à venda de produtos e 

serviços) 
·         Linguagem verbal e não verbal (oral, escrita e imagem) 
·         Linguagem simples 
·         Textos relativamente curtos 
·         Textos persuasivos e atrativos 
·         Humor, ironia e criatividade 
·         Verbos no modo imperativo (é como se desse ordens: compre, 

veja, pegue) 
·         Uso de cores, imagens, fotografias” 
Características do Anúncio Publicitário por Daniela Diana. Disponível em: 
https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-anuncio-publicitario/ Acesso em: 08 de 
fevereiro de 2019. As explicações entre parênteses foram inseridas pela autora do plano de aula) 

 
Vamos fazer uma pesquisa igual aos publicitários: 
1 - Preencha com um x a respostas que vocês acham que está 
correta. Pode marcar mais de uma alternativa em cada pergunta. 
  

 
Idade do 
público alvo 

0 - 6 anos  6 - 12 anos  10 - 18 anos  18 - 50 
anos 

Gênero do 
produto? 

feminino  masculino  ambos   

grupo alvo  crianças  estudantes  profissionais 
 

 

 
 
 
 
 
 
2 - Vocês acham que as pessoas comprariam esta borracha por 
causa dessa propaganda? 

https://www.todamateria.com.br/caracteristicas-do-anuncio-publicitario/
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_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
3 - Qual das campanhas 
publicitárias  vocês preferem? A 
que já foi apresentada ou a ao 
lado? Expliquem os motivos aos 
colegas.  
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