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O Trabalho apresentado é um relato de experiência de projeto realizado em sala de aula na 
disciplina Processos Criativos no curso de Publicidade. O tema sugerido para a composição foi 
Consumismo no qual o grupo de trabalho abordou o impacto dos produtos e serviços no meio 
ambiente natural e social, com a redução dos preços. As diretrizes para a produção foram 
transmitidas no ensino de técnicas e características compositivas da área, seguindo um briefing e 
um roteiro. Fizeram parte deste processo, discussões e reuniões individuais e em grupo de alunos 
em torno do tema para a implementação do trabalho e desenvolvimento de um vídeo stop 
motion. Este projeto objetiva o estudo do processo criativo na produção prática de um produto 
publicitário, o projeto também mostra as etapas e as fases de produção com os princípios básicos 
que levam à criatividade. Como tema do projeto temos a redução de preços dos produtos 
diminuindo os impostos pagos pelos produtos, onde a importação seria o foco para conseguir isso. 
O resultado e uma produção prática criativa e com efeitos persuasivos na leitura. O objetivo 
principal é a educação para o projeto publicitário ecológico e de menor impacto ambiental.   A 
discussão do projeto é o consumo desenfreado da sociedade contemporânea e o lixo acumulado 
nas cidades, bem como a consciência do mercado produtivo e criativo no universo publicitário. O 
tema sugerido permite diferentes visões sobre o consumo de produtos em relação a preços e no 
vídeo produzido, mostra as altas taxas sobre produtos eletrônicos importados através da criação 
de uma animação. Este projeto visa informar e educar profissionais e consumidores para a 
ecologia e para a realidade das taxas e impostos cobradas aqui. Mostrar os altos preços do Brasil 
de produtos e serviços, principalmente e produtos eletroeletrônicos, bem como a tecnologia 
fomentada no país. Concluímos que produtos eletrônicos saem mais baratos se comprados no 
exterior, pois os impostos são diferentes.Este projeto visa informar e educar profissionais e 
consumidores para a ecologia e para a realidade das taxas e impostos cobradas aqui. Mostrar os 
altos preços do Brasil de produtos e serviços, principalmente e produtos eletroeletrônicos, bem 
como a tecnologia fomentada no país. Concluímos que produtos eletrônicos saem mais baratos se 
comprados no exterior, pois os impostos são diferentes.         

 


