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RESUMO 

 

A cada dia surgem episódios de violência no trânsito. A falta de educação dos motoristas 

contribui de forma indubitável para o aumento deste tipo de ocorrência e para o 

agravamento das situações de violência chegando até a causar óbtos. Partindo desta 

problemática, criamos uma campanha radiofônica composta por duas peças publicitárias, 

com o propósito de sensibilizar os motoristas para a necessidade de respeitar as leis de 

trânsito e a partir desta ação contribuir para a paz no trânsito.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação; trânsito; publicidade; spots. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática é um dos momentos mais esperados pelos alunos granduandos no curso de 

Comunicação Social com habilitação em Radialismo. A criação de uma campanha 

publicitária através da disciplina direcionada torna-se ferramente importante para formação 

e direcionamento do profissional em formação. Um trabalho experimental baseado em 

outras campanhas do gênero educativo para o trânsito propõe uma equiparação qualitativa 

com as peças publicitárias já produzidas. No entanto, utilizamos como artifício principal 

para desonvolver esta campanaha a corelação entre exemplos.  

 

O aluno deve estar atento aos padrões mercadológico do setor publicitário na composição 

do material experimental. Ele não deve esquecer da coerência em seu trabalho aliado a 

novas idéias que devem conquistar futuros clientes. São esses padrões que formarão o todo 

da publicidade a fim de atingir as metas estabelecidas e divulgar resultados do processo. 

 

 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XVIII Prêmio Expocom 2011, na Categoria Publicidade e Propaganda, modalidade Campanha  

Publicitária. 
2  Estudante do 8º. Semestre do Curso Comunicação Social – Radialismo da Universidade Federal da Paraíba, email: 

heltonobrega@gmail.com 
3  Orientadora do trabalho. Professora do Curso Comunicação Social – Radialismo da Universidade Federal  

da Paraíba, email: emiliabarreto@hotmail.com 
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2 OBJETIVO 

 

Criar uma campanha publicitária para o radio composta por dois spots radiofônicos que 

sensibilize os motoristas a contribuirem com a paz no trânsito.  

 

 

3 JUSTIFICATIVA 

 

O trânsito brasileiro faz milhares de vítimas todos os anos. A Polícia Rodoviária Federal na 

Paraíba comprova que a maioria das ocorrências de acidentes são provocadas por falha 

humana. Segundo o site
3
 da Polícia Rodoviária Federal no Brasil, somente em 2007 foram 

registrados 128.476 acidentes com 7.228 mortes nas estradas federais. Já entre 2007 e 2010, 

a PRF registrou somente nas estradas que cortam a Paraíba, 13.377 acidentes com todos os 

tipos de veículos, envolvendo 740 vítimas fatais.  

 

No Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, unidade de saúde 

paraibana que mais recebe pacientes para urgências e emergênias, os números
4
 também 

aumentam a cada ano. Com 150 leitos para internação, a unidade de saúde registra todos 

oos dias um grande número de entrada de vítimas de acidentes de trânsito. Em 2009 foram 

7.556 acidentes, envolvendo carros, motos, bicicletas e atropelamento. Já em 2010 foram 

quase 10.000 vítimas, ao todo o hospital registrou 9.996 entrada de pacientes vítimas da 

violência no trânsito. Um aumento de 25% dos antendimentos de um ano para o outro. 

 

Logo, a ingestão de bebida alcoólica, o excesso de velocidade, o desrespeito a sinalização e 

até mesmo a falta de paciência são os grandes responsáveis pelas ocorrências de trânsito. 

Para Fernando Capez, a imprudência está diretamente ligada a prática da conduta 

comissiva. 

 

 
 Consiste na violação da regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar 

sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. 

É a chamada culpa in faciendo. Uma característica fundamental da imprudência é 

que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Deste modo, enquanto o 

agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência 

(CAPEZ, 2004, p. 66). 
  

                                                 
3 Disponível em http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/estatistica.faces. Acesso em 27 de abril de 2011. 

4
 Números obtidos através da assessoria de imprensa do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto 

Lucena em João Pessoa, Paraíba. 

http://www.dprf.gov.br/PortalInternet/estatistica.faces
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A conduta comissiva diz respeito quando um agente faz alguma coisa que estava proibida. 

Diferente , por exemplo, de um crime omissivo, quando o agente deixa de praticar de 

alguma coisa pela qual estava obrigado.  

 

Diante das evidências é comum ver orgãos competentes realizando campanhas para educar 

os condutores de veículos na tentativa de reduzir o números de ocorrências. Estimular a 

participação do cidadão através do senso coletivo é de grande valia para a conscientização. 

Desta forma, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, aprovou em setembro de 

2004 a Política Nacional de Trânsito. Um documento desenvolvido e coordenado pelo 

Ministério das Cidades, juntamente com o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, através de foros de discussão e debates em todos os estados brasileiros. O 

Objetivo deste é “a preservação a vida, da saúde e do meio ambiente, e a educação contínua 

para o trânsito com os objetivos prioritários das políticas públicas sobre trânsito” (PTN, 

2004. p. 3) 

 

A edição do PNT, traça metas a serem alcançados até 2014 vinculadas através dos seguintes 

objetivos: 

 

-  Aumentar a segurança de trânsito; 

-  Promover a educação para o trânsito; 

-  Garantir a mobilidade e acessibilidade com segurança e qualidade  

   ambiental a toda a população; 

-  Promover o exercício da cidadania, a participação e a comunicação  

   com a sociedade, e 

-  Fortalecer o Sistema Nacional de Trânsito. 

 

Através dos números divulgados e pela relevante preocupação dos orgãos públicos em 

educar para o trânsito faz-se necessário a constante criação de campanhas publicitárias a 

fim de enraizar a boa conduta do motorista brasileiro como o primeiro passo para a redução 

de estatísticas alarmantes.  
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4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

4.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Durante pesquisa para criação da campanha foi observada a preocupação das autarquias 

municipais, estaduais e federais em combater o alto índice de violência no trânsito em 

locais próximos às cidades. Por este motivo, os spots são direcionados para as ocorrências 

em perímetro urbano. 

 

Observamos a constante realização de campanhas publicitárias e ainda a importância para a 

continuidade destas ações que visam à educação para o trânsito. A grande maioria das ações 

de violência e de acidentes no trânsito está ligada ao comportamento masculino.  

 

4.2 PÚBLICO-ALVO  

 

Com spots diários em rádios de grande audiência na cidade, a campanha “Calma no 

Trânsito” pretende atingir os motoristas de todos os tipos de veículos no momento em que 

estão no trânsito. Nosso púlico-alvo prioritário é formado por motoristas do sexo masculino 

da zona urbana, o que não exclui motoristas com outros perfis. 

 

 

4.3 PESQUISA DE MERCADO 

 

Para Armando Sant’Anna para realizar uma campanha publicitária perfeita é necessários ir 

além do produto. Precisamos conhecer a realidade do mercado a que ela está direcionada. 

 

 
Para se realizar uma perfeita campanha publicitária, é necessário conhecer 

não apenas o produto anunciado, como também a situação real do 

mercado em que vai ser vendido. Para isso, além das informações que a 

agência deve colher junto ao cliente-anunciante, deve investigar o 

emprego do produto, suas vantagens e desvantagens, comparando-as com 

as dos concorrentes; a categoria social e econômica dos consumidores, sua 

localização; quais os argumentos mais convincentes à persuasão do 

público. (SANT’ANNA, 2007, p. 39) 

 

 

O mercado publicitário está sempre aberto para a divulgação do que é de interesse público. 

Os órgãos de policiamento de trânsito estão sempre interessados em educar para o trânsito, 

mas para que a campanha apresente resultados ela deve trazer o público alvo para a 
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realidade crua do problema, no entanto com sutileza e simplicidade. Esse será o 

direcionamento desta campanha, visto que poucas são as campanhas neste formato. 

Geralmente elas tendem a ser impositivas e repressoras. 

 

 

4.4 MONTAGEM DO BRIEFING 

 

A criação do briefing tem como objetivo organizar soluções práticas para obtenção de um 

resultado positivo para a campanha e com isso satisfazer o cliente. Pesquisamos o mercados 

e o relacionamos com informações relevantes sobre o tema da campanha, buscamos 

fomentar da melhor forma possível o objetivo deste trabalho que é atingir o público alvo 

sensibilizando-o para sua responsabilidade para obtenção de paz no trânsito. 

 

Traçando metas e objetivos em comum com o documento da Política Nacional de Trânsito, 

foi possível identificar e praticar a aplicabilidade dos padrões publicitários numa campanha 

educativa para o trânsito. É no brieging que mostramos a necessidade de mercado de forma 

comprovada e planejamos a execução do processo criativo em detalhes, para que tudo saia 

ao gosto do cliente. 

 

 

4.5 CRIAÇÃO DAS PEÇAS 

 

Para que uma frase esteja no lugar certo ela precisa provocar o efeito desejado. Criar peças 

radiofônicas requer sensibilidade para criar no ouvinte a imagem do que está sendo dito ou 

representado pelo som. Para Adauto Novaes, é importante atribuirmos um significado ao 

evento sonoro que deve ser sempre remetido a referências da memória e assim:  

 

 

Estabelece uma contigüidade com o objeto ao qual se refere, não se 

confundido com ele e, principalmente, fazendo com que o intérprete 

não se detenha no fenômeno e passe, de imediato ao referido. É o 

caso do som de passos na rua, do silvar dos ventos nas árvores e 

janelas, do silencio inesperado do motor de um carro quando giro a 

chave da ignição, indicando haver algum defeito (fora isso 

ouviríamos o ruído próprio da partida). (NOVAES, 1991, p. 125) 

 

 

É importante trazer o ouvinte para os sons da sua realidade, para que ele crie associações 

com as imagens de sua memória. Por este motivo o título da campanha é simples e direto, 
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bem como suas palavras são usadas com freqüência pelas pessoas e dá idéia de imediato. 

As peças não devem ser diferentes, a idéia é usar situações cotidianas para transmitir a 

mensagem educativa da campanha para que sejam assimiladas sem esforço por qualquer 

pessoa, independente da idade ou profissão.  

 

Buscamos utilizar uma linguagem que se aproximasse do universo masculino e que pudesse 

mostrar dois tipos de comportamento opostos assumidos no trânsito: um mostra o “produto” 

calma no trânsito e o outro foca no “antiproduto”, ou seja a falta de calma. Esperamos que 

os motoristas, a partir destes exemplos, identifiquema qual tipo de motorista  pertencem e 

possam rever seus comportamentos ou mantêlos, dependendo de cada caso. 

 

Como forma de dizer nos utilizamos do universo semântico de futebol, narrando o trajeto 

dos dois motoristas do ponto de partida até o ponto de chegada. A escolha da narrativa 

futebolística serve para quebrar a seriedade do assunto que além de alertar, tem a intenção 

de ser leve e descontraído para que sua mensagem seja absorvida com mais facilidade. 

 

 

4.6 PLANEJAMENTO DA MÍDIA 

 

O planejamento de mídia da campanha levou em consideração o público alvo a que se 

destina. Para atingir o maior número possível de motoristas, nada melhor que utilizar de um 

meio de comunicação prático e eficiente. Os spots radiofônicos podem ser veiculados em 

qualquer emissora cujo sinal pode chegar rapidamente a qualquer automóvel e ser ouvido 

pelo caminhoneiro mais antigo e humilde ou até mesmo pelo filho pequeno de algum 

empresário importante da cidade. Desta forma podemos perceber a expansão da idéia 

através do rádio. 

 

 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 

Trata-se de uma campanha publicitária feita para alertar, prioritariamente, motoristas do 

sexo masculino para a responsabilidade e educação no trânsito. A campanha é composta por 

dois spots com aproximadamente 45 segundos cada. Eles mostram situações opostas: a 

primeira é o início do dia do motorista chamado Gilmar que é responsável e atencioso no 
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trânsito. O segundo, é sobre um motorista que se chama Aldo, está apressado, não respeita a 

sinalização e acaba sendo prejudicado por isso.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Este trabalho proporcionou o aprendizado através da teoria e prática fazendo com 

que o aluno tivesse mais proximidade com a realidade mercadológica. O envolvimento foi 

crucial para o bom desempenho já que foi oferecida grande autonomia para a execução 

deste projeto. Contudo, tivemos a recomendação expressa da professora Emilia Barreto, 

nossa orientadora, de que na criação e na produção dos spots fossem levados em conta a 

necessidade de valorizar os recursos auditivos do rádio de forma criativa, sem perder de 

vista o critério de adequação da criativdade ao contexto que gerou a demanda pela 

campanha. E quanto ao tema proposto é abrangente e de interesse coletivo, em qualquer 

estado brasileiro.  
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