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SALA 1 – JORNALISMO E PUBLICIDADE 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/kef-fpnq-pij 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Adriano Luis da Silva Vialle, Thiago Miyazaki 
Simão, Danielle Leduc, Luan Martins, Rafael Furlan Lo Giudice e Marta de 
Oliveira Silva Arantes. 
 
 
1. PUBLICIDADE PERFORMADA DENTRO DO BIG BROTHER BRASIL 2020 POR 
INFLUENCERS 
 
Bárbara Ramires Ianhes; Adriano Luis da Silva Vialle; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
Na sociedade do espetáculo, quem é visto é lembrado. O Big Brother Brasil é um reality show no qual 
os participantes são vigiados 24 horas por dia. A colisão de novas e velhas mídias, cultura da 
convergência, permitiu com que a publicidade dentro do maior reality show fosse feito de maneira sutil, 
planejada e com eficácia. O desenvolvimento de estratégias traçadas pelas “influencers” Manu Gavassi 
e Bianca Andrade durante a participação no reality, a maneira que promoveram suas marcas em rede 
nacional aproveitando do “storytelling”, resultados obtidos e importância de um planejamento 
estratégico bem definido são tema de análise neste artigo por meio de pesquisa bibliográfica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: BBB20; reality show; Manu Gavassi; boca rosa. 

 
 
2. O JORNALISMO DE MODA EM TEMPOS DA SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 
NO INSTAGRAM 
 
Giovanna da Cruz Maia; Luan Martins;Thiago Miyazaki Simão; Rafael Furlan LoGiudice. 
 
Resumo 
Esse trabalho tem como objetivo analisar a comunicação de moda por meio das interações midiáticas 
do Instagram proporcionadas pelo advento da internet durante a pandemia da COVID-19. É importante 
mostrar que a moda é uma forma de comunicação muito relevante e que dentro do jornalismo ela 
desempenha um papel único e específico. Dessa forma, este trabalho irá abordar o jornalismo de moda 
dentro da sociedade do espetáculo de Guy Debord (1967) em tempos de Instagram e o posicionamento 
da Vogue Brasil mediante a pandemia do novo coronavírus. A revista de moda elegida é referência 
para jornalistas, fotógrafos, modelos, estilista e no segmento nacional.  O trabalho trará uma análise de 
2 capas da Vogue Brasil publicadas entre os meses de abril e maio de 2020 - período que marcou 
aumento no número de casos identificados no país - para apresentar o significado interpretativo por 
detrás das escolhas de conteúdo textual e imagético.  
 
PALAVRAS-CHAVE: análise do conteúdo; coronavírus; iconografia; jornalismo de moda; sociedade 
do espetáculo; Vogue Brasil. 
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3. SUSTENTABILIDADE E MERCADO DE LUXO: Um Estudo de Caso da Marca 
Stella McCartney 
 
Matheus Renary da Silva Escabora; Marta de Oliveira Silva Arantes;Thiago Miyazaki Simão; Rafael 
Furlan LoGiudice 
 
RESUMO  
A moda representa uma vasta cadeia produtiva que se estabelece desde a prancheta do estilista, 
passando pelas indústrias têxteis, lojas e campanhas publicitárias. Este trabalho objetiva analisar as 
estratégias de gestão de marketing verde implementadas com o objetivo de reduzir o impacto 
socioambiental da marca de moda de luxo Stella McCartney, por meio do estudo de caso da marca, de 
modo que evidencie a relação entre a redução do impacto ambiental e a percepção de valor do público 
consumidor sobre a marca.Primeiramente, serão apresentados o conceito e a fundamentação teórica 
sobre marketing verde, de modo que se entenda brevemente suas matrizes, além da concepção de 
produtos que pouco impactam o meio ambiente, bem como os conceitos que norteiam a administração 
de marcas ecológicas visando a boa utilização de matérias-primas e a redução das emissões de 
poluentes. Posteriormente, será apresentada a história da marca de moda da estilista britânica Stella 
McCartneye, por fim, os resultados obtidos. Este trabalho se baseia na pesquisa exploratória 
bibliográfica como principal método para coletar e selecionar as informações e dados obtidos em livros, 
periódicos, artigos científicos e textos jornalísticos relacionados ao tema, ao fazer uso dos estudos dos 
autores Ricardo Alves Ribeiro (2017), Philip Kotler (2012), Jacqueline Ottman (1994), Carlos Viana da 
Silva (2018), André Cauduro D’Angelo (2017) e Gilles Lipovetsky (2005). 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing verde; impacto ambiental; Stella McCartney. 
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SALA 2 – JORNALISMO E PUBLICIDADE 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/qep-qtei-qpn 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Naiane Quirino de Biazi, Luan Martins, Rafael 
Furlan Lo Giudice, Daniele Leduc, Adriano Luis da Silva Vialle e Thiago Miyazaki 
Simão 
 
 
4. MARKETING SINESTÉSICO ASSOCIADO NO PROCESSO DE COMPRA: Case 
Dunkin’ Donuts 
 
Lener Louro de Freitas; Naiane Quirino de Biazi; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
O relacionamento com o consumidor mudou, e consequentemente o processo de compra também. A 
nova interação proporcionada pela globalização da internet fez surgir novas estratégias e técnicas para 
se relacionar com o cliente. O marketing nesse período se transformou, e novos segmentos surgiram 
a partir dele; a exploração dos sentidos humanos como forma de conquistar o cliente, chamado de 
marketing sinestésico ou sensorial foi um desses acontecimentos. Associar uma marca a uma memória 
afetiva pode trazer excelentes benefícios e proporcionar um engajamento maior com o consumidor. 
Este artigo tem como objetivo apresentar o significado do marketing sinestésico e também mostrar os 
impactos causados pelo o uso dos sentidos humanos no processo de compra do consumidor e a sua 
relevância para uma marca. 
 
PALAVRAS-CHAVE: marketing, marketing sensorial, ambiente, sentidos, estímulos, compra, 
consumidor. 

 
 
5. PUBLICIDADE COMO MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA 
 
Pedro César dos Santos Oliveira; Naiane Quirino de Biazi; Thiago Miyazaki Simão 
 
RESUMO 
Este estudo tem como principal objetivo indagar e destrinchar as possíveis relações entre a publicidade 
e a arte. Utiliza-se de levantamentos bibliográficos, a partir de livros e artigos, para entender o quão 
amplo são os conceitos de arte e publicidade. Com a finalidade de dominar o tema tratado e ter 
propriedade para argumentar, realiza-se um estudo completo dos assuntos que englobam o tema. 
Inicialmente, torna-se necessário compreender qual o significado de arte, que é amplo e intangível, e 
por esse motivo, de difícil entendimento. Posteriormente, fez-se necessário conhecer as técnicas que 
compõem a arte, como as cores, texturas, formas e escalas. Para aprofundar os processos reflexivos 
acerca do tema há a necessidade de uma análise minuciosa de movimentos artísticos como a pop art, 
a cultura de massa e de obras publicitárias feitas por artistas, neste caso, Moulin Rougue: laGoulue, 
Ambassadeurs: Aristide Bruant, Jane Avril, obras estas realizadas pelo artista Henri Toulouse Lautrec, 
autor que transformou e aprimorou o conhecimento de arte e publicidade no início do século XX. 
 
PALAVRAS-CHAVE: publicidade; arte; cultura de massa; pop art. 
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6. A IMPORTÂNCIA DO MARKETING DIGITAL DENTRO DAS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 
 
Julia Rafaela; Danielle Leduc Bastos Redú; Adriano Luis da Silva Vialle; Thiago Miyazaki Simão 
 
Resumo 
Devido à pandemia da doença COVID-19 (Corona Virus Disease 2019), causada pelo vírus Sars-Cov-
2 (Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2), grande parte das organizações se viram 
obrigadas a implementar uma nova rotina de trabalho, visando a redução da curva de contágio. Diante 
desse cenário muitas empresas declararam home office para permanecer com a entrega de resultados, 
iniciando também uma busca por novas estratégias de venda voltada para o ambiente digital, uma vez 
que a internet é o maior aliado das empresas para se manterem ativas neste momento. As ferramentas 
digitais são fundamentais para a captação de novos clientes e fidelização de um público, o presente 
artigo também irá abordar o papel desses meios de comunicação em meio a pandemia do Convid-19 
no ano 2020. O objetivo do trabalho é, portanto, abordar o papel do marketing digital dentro das 
organizações e apontar as oportunidades de ampliação da visibilidade dos negócios mediante as 
restrições impostas pelo isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. 
 
PALAVRAS-CHAVE: coronavírus; marketing digital; estratégias de venda; microempresas.  

 
 
7. BIG BROTHER BRASIL: Como o Consumo da Geração Y e o Meio Digital 
Mudaram o Reality 
 
Bruna Rodrigues Taiski; Luan Martins; Rafael Furlan LoGiudice; Thiago Miazaki Simão 
 
RESUMO 
Assim como todas as áreas da publicidade o marketing evolui e se adapta. Para continuar no mercado, 
no entanto, as empresas precisam estar presentes nas plataformas digitais, compreender como 
funcionam as ações nestas mídias, e, com isso, utilizar da melhor forma a sua capacidade. Nessa 
conjuntura, o presente artigo analisa como os hábitos e comportamentos dos millennials e os meios 
digitais mudaram o formato do reality show Big Brother Brasil – edição 2020 – para um processo mais 
digital e interativo. Durante o estudo observou-se que a emissora Rede Globo vem reconfigurando sua 
programação para inserir novas formas de acesso ao seu conteúdo por meio de diversas plataformas 
de mídia. Essas modificações são em virtude do novo cenário e mercado de consumo das mídias sob 
demanda em ambientes conectados e interativos. Para tanto, foram abordados os conceitos de 
marketing de valor e marketing 4.0 baseados nas definições de Kotler e Keller e a cultura de 
convergência do teórico Jenkins. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rede Globo; marketing; millennials; BBB; convergência; redes sociais. 

 
 
 


