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RESUMO  
 
O anúncio apresentado neste memorial foi elaborado como trabalho final da disciplina            
Redação Publicitária, no 4º período do curso de Publicidade e Propaganda do Centro             
Universitário Faesa. O objetivo da atividade consiste em colocar em prática o que             
aprendemos sobre os textos apolíneo e dionisíaco. Para trazer mais realismo ao trabalho, o              
professor solicitou aos alunos que assinassem as peças com empresas reais. O tema proposto              
foi “Reflexão dos Estereótipos na Publicidade”. Assim, a dupla decidiu abordar sobre a             
representação dos idosos na publicidade e definiram que a forma mais eficiente para se              
discutir esse assunto era por meio do texto dionisíaco. A empresa escolhida foi a Corega,               
marca de fixador para próteses dentárias. O principal objetivo desta campanha era mostrar a              
falta de representatividade da terceira idade na publicidade.  
 
INTRODUÇÃO  
 
A publicidade lança mão de estereótipos. Alguns justificam o uso do artifício devido ao fato               
de a propaganda ter um espaço de tempo muito curto, não sendo possível criar campanhas               
com grande profundidade dramática. Como apresenta Lizardo-Diaz: “[...] estereótipos são          
ideias adquiridas de forma prévia e que se cristalizam em um grupo social e que influenciam                
o modo como os membros desse grupo administram o convívio.” (LIZARDO-DIAZ, 2007). 
 
Entretanto, nos últimos anos, vem crescendo movimentos de resistência a essas           
representações rasas de determinados grupos. Mulheres, negros, LGBTQ (Lésbicas, Gays,          
Bissexuais, Transsuxais/Travestis e Queer), entre outros, se mostram engajados na militância           
contra um retrato superficial de seu universo. Porém, acreditamos que existe um grupo             
negligenciado e estereotipado por anos dentro da publicidade: idosos. De acordo com Debert:             
“[...] a maioria das imagens são negativas e desrespeitosas com os idosos, acentuando os              
estereótipos da dependência física e afetiva, da insegurança e do isolamento.” (DEBERT,            
2003, p. 135 e 136) 
 
Então, decidimos abordar a falta de representatividade da terceira idade dentro da            
publicidade.  
 
No briefing, era exigido que fosse escolhida uma empresa real para assinar a peça e que o                 
texto fosse apolíneo (de vertente mais racional) ou dionisíaco (narrativa mais emocional).            

 



 

Decidimos pela Corega, que atua no mercado de próteses dentárias. A forma como a marca               
retrata o grupo social em questão, foi um fator importante para as decisões tomadas mais               
tarde.  
 
Enfim, nos reunimos para criar o anúncio. Como mencionado anteriormente, teríamos que            
escolher entre o modelo de texto apolíneo ou o dionisíaco. Optamos pelo dionisíaco devido              
ao seu apelo emocional, como nos orienta Carrascoza: “Os anúncios dessa variante vão             
buscar influenciar o público contando histórias. É uma estratégia poderosa de persuasão”            
(CARRASCOZA, p.87).  
  
 OBJETIVO  
 
Um anúncio impresso é composto, geralmente, de imagem e texto. Esses elementos            
funcionam como formas complementares de se contar a história apresentada na campanha.            
Assim, foi escolhido o formato de revista para a peça, pois de acordo com Celso Figueiredo,                
esse é o veículo com maior qualidade gráfica, impresso em papel couché, além de permitir               
uma leitura um pouco mais aprofundada ao leitor (FIGUEIREDO, 2008) 
 
O objetivo era a produção de um anúncio que apresentasse um texto dionisíaco para a Corega                
que, por meio da contação de história (storytelling), poderia colaborar para uma reflexão             
crítica sobre os estereótipos utilizados na publicidade em relação à terceira idade. Com isso,              
seria apresentado um retrato menos superficial e estreito desse grupo social no futuro. 
 
JUSTIFICATIVA  
 
É comum a ideia de que um idoso tenha uma vida pacata, monótona. Esse estereótipo foi                
reproduzido pela publicidade por muitos anos. Os comerciais mostravam seus personagens de            
mais idade em situações de reclusão, desânimo. Mas, a partir da década de 80, esse modelo                
passou a ser contestado. Como nos mostra Debert: “A partir dos anos 80, consideram os               
autores, o velho tende a ser representado de maneira mais positiva, passando a simbolizar o               
poder, a riqueza, a perspicácia, o prestígio social. (DEBERT, 2003, p.136)”. 
 
Entretanto, mesmo com essa mudança, esse grupo social continua a ser apresentado de             
maneira homogênea. Diferente de movimentos sociais como o feminismo, LGBTQ e negros -             
que promovem ações de ativismo para reivindicar seus lugares dentro da sociedade - a              
terceira idade nos parece estar isolada. 
 
Porém, existem exceções para esse isolamento social sofrido pelos idosos, sobretudo na            
publicidade . Marcas, como a Corega, têm tentado ocupar o espaço que esses movimentos              
teriam. Seus comerciais sempre focam na versatilidade e na liberdade que a velhice ainda              
pode proporcionar à vida de alguém. Por exemplo: em 2015 lançou a campanha “Viva com               

 



 

tudo, viva Corega”, cujo slogan era “A vida está aí para ser vivida.” (disponível em:               
https://bit.ly/2HHVu75).  
 
Assim, com a percepção de que esse grupo é pouco representado e da forma com que                
empresas como a Corega podem ter influência sobre a imagem dessas pessoas, a dupla              
entendeu a importância de abordar este tema no anúncio.  
 
MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS  
 
Com o conceito do anúncio definido - o de mostrar que o velho e o novo podem andar juntos                   
- a dupla partiu para a criação. Primeiro ocorreu o processo de criação do texto, uma vez que                  
este seria o foco da peça. O gênero de texto escolhido foi o dionisíaco, e um de seus objetivos                   
é envolver o leitor ao ponto de ele esquecer-se estar lendo um material publicitário. Para               
atingir esse objetivo, ele se apropria de formatos literários como contos, crônicas, etc. Como              
nos mostra Carrascoza: “[...] vamos ver que, com a adoção da epidíctica, o modelo              
dionisíaco, focado na emoção e no humor, vai assumir o formato de narrativas verbais,              
semelhantes  a fábulas, crônicas ou  contos. (CARRASCOZA, 2004, p.87)”. 
 
Após a finalização do texto, foi iniciado o processo de criação da arte. Como o assunto                
abordado no anúncio é a velhice, foi utilizado um fundo que replicava a aparência de um                
papel antigo, desgastado. Nas margens, vemos o perfil de um homem, de costas, um outro de                
cima e o rosto do mesmo homem de frente, sorrindo. Esta última imagem é uma referência a                 
marca Corega, que trabalha com produtos voltados para o cuidado de próteses dentárias, ou              
seja, o sorriso dessas pessoas. A qualidade dessas imagens faz lembrar fotos antigas, como se               
fossem as memórias de alguém.  
 
Todos esses elementos juntos criam uma ideia de algo nostálgico, dos bons momentos que              
foram vividos. Entretanto, a fonte escolhida - Century Gothic - apresenta aspecto moderno e              
prático. Esses contrastes servem como uma forma de passar a mensagem desejada: apesar de  
essas pessoas serem mais velhas, elas ainda vivem em nosso mundo. Ainda querem explorar              
novos horizontes e novas possibilidades.  
 
Apesar de termos escolhido a Corega como assinatura, a dupla decidiu não utilizar nenhum              
elemento de sua identidade visual. Essa escolha teve como intenção evitar que o leitor              
identificasse qual empresa estava falando, ajudando na imersão do texto dionisíaco. E, para             
que a empresa apareça na peça, foi inserida uma assinatura no final da página, como se a                 
marca tivesse a escrito. 
 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  
 
Após o trabalho proposto pela matéria de redação publicitária e o tema decidido, buscamos as               
informações necessárias para abordar o assunto velhice, no anúncio. A partir dessa pesquisa,             

 



 

percebemos que existia, sim, representatividade desse público na publicidade, porém          
construída a partir de estereótipos.  
 
Foi requisitado pelo professor que os alunos escolhessem entre o estilo de texto apolíneo e               
dionisíaco e que assinassem a peça com alguma empresa real.  
 
Após a decisão de utilizar o texto dionisíaco e a escolha da Corega como marca assinante, a                 
dupla partiu para a criação do anúncio. O principal objetivo era retratar a terceira idade como                
um grupo ativo e com impacto em nossa sociedade, não pessoas vistas como ranzinzas ou               
mesmo, um peso para os outros.  
 
Foi decidido que a peça teria a aparência de algo antigo optando pela ausência de cores,                
sendo assim, lançamos mão de um efeito que simulasse de um papel envelhecido em tons               
pastéis amarelados para retratar que é uma marca já consolidada no mercado e com              
credibilidade até os dias de hoje. Também foi inserida a imagem de um homem com o visual                 
semelhante ao produzido pela publicidade da década de 50. Porém a fonte do anúncio teria               
um estilo moderno para distinguir a peça e trazer ela para o atual. O texto principal é escrito                  
pela fonte Century Gothic que é geométrica e sem serifa, já relatando sua modernidade, e no                
fechamento do texto optamos pela fonte Shutter Stone que reflete a uma assinatura a punho,               
que faz apologia a assinatura de aprovação da marca Corega.  
 
Esses elementos geram o contraste que a dupla desejava, além de facilitar a leitura do texto.                
Após discutirmos, decidimos que o anúncio seria em formato de revista. Essa mídia tem um               
apelo muito grande, já que sua impressão é de alta qualidade, permite um tempo maior de                
leitura e interpretação, além de facilitar a seleção de seu público alvo. Crescitelli e Shimp nos                
dizem que: “Uma série de fatores influencia a escolha das revistas onde anunciar. O mais               
importante é selecionar revistas que alcancem o tipo de pessoa que constitui o mercado-alvo              
do anunciante. (CRESCITELLI E SHIMP, 2012, p.309)”. 
 
A ideia era que o anúncio fosse veiculado em uma revista que possui um público com                
porcentagem maior de pessoas na terceira idade ou entrando nessa fase. Por isso foi escolhida               
a publicação EXAME, da Editora Abril. De acordo com o Mídia Kit disponibilizado no site               
da editora (disponível em: https://abr.ai/2eTPlVK), o público da revista tem sua maior            
porcentagem de pessoas entre 40 a 49 anos (24%) e também pessoas entre 50 a 59 anos                 
(12%), sendo esses os grupos desejados.  
 
CONSIDERAÇÕES (500-2000 TOQU 
 
Por meio deste trabalho, pudemos entender melhor as formas como os idosos são vistos, não               
apenas dentro da publicidade, mas também em nossa sociedade. Para este anuncio, foi de              
extrema importância o estudo do estilo de escrita dionisíaco, permitindo que toda a             
sensibilidade deste assunto fosse transmitida através do texto.  

 



 

 
O trabalho proposto pelo professor permitiu refletir sobre os estereótipos e produzir um             
material provocador, que desafie a sociedade a repensar os modelos criados por ela e, muita               
das vezes, introjetadas pela coletividade.  
 
Acreditamos que o objetivo da peça foi alcançado: desmistificar os estereótipos utilizados            
para representar estas pessoas e mostrar um lado mais alegre e dinâmico da terceira idade.               
Esperamos também que este trabalho possa contribuir para que campanhas futuras tragam um             
retrato mais verdadeiro desses idosos. 
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