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abstract 

 

Os book trailers são hoje uma ferramenta de publicidade às 
obras literárias novas no mercado, com o objetivo de cativar e 
persuadir à sua compra. Estes são essencialmente divulgados em 
plataformas digitais como o Youtube, Facebook e Instagram. Para 
compreender os elementos persuasivos presentes num book trailer é 
essencial perceber o papel do marketing digital como estratégia de 
divulgação, as narrativas e o storytelling, os próprios book trailer e o 
vídeo persuasivo. As tendências atuais indicam que as empresas têm 
vindo a apostar e a desenvolver a venda e difusão dos seus produtos 
neste tipo de plataformas, e a indústria livreira não é disso exceção. A 
conceção e desenvolvimento de publicidade através de book trailers 
enquadra-se no domínio do marketing digital. O recurso a técnicas 
como a narrativa e o storytelling é usado para tornar os book trailers 
um produto atrativo e desejado aos olhos do público. A temática em 
estudo, os book trailers, ainda é uma área que apresenta uma carência 
no que toca a estudos de investigação. Isto também se deve ao facto 
dos book trailers serem um conteúdo audiovisual relativamente recente 
e ainda pouco explorado pelos autores e editoras. O objetivo principal 
do presente estudo passa por compreender quais os elementos mais 
apelativos e persuasivos presentes em book trailers. A metodologia 
adotada quanto à sua natureza é exploratória e o método utilizado é o 
de casos múltiplos recorrendo a um focus group e a um questionário 
como instrumento de recolha de dados. Os participantes foram 9 
pessoas que fazem parte de diferentes gerações (X, Y ou Z), tendo 
sido selecionados por conveniência. Através da análise dos dados 
podemos identificar os sons, a banda sonora, os efeitos visuais e o 
recurso a imagens como alguns dos elementos chave que tornam os 
book trailers mais apelativos e persuasivos. 
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abstract 

 

Book trailers are now one of the advertising tools for new literary 
works on the market, with the aim of captivating and persuading your 
purchase. These are essentially publicized on digital platforms like 
Youtube, Facebook and Instagram. To understand the persuasive 
elements in a book trailer, it is essential to understand the role of digital 
marketing as a strategy for outreach, narratives and storytelling, the 
book trailer itself, and persuasive video. Trends indicate that companies 
have been betting and developing the sale and diffusion of their 
products on such platforms, and the book industry is no exception. The 
design and development of book trailer advertising falls within the 
domain of digital marketing. The use of techniques such as narrative 
and storytelling is used to make book trailers an attractive and desired 
product in the public eye. The theme under study, the book trailers, is 
still an area that has a lack in research studies. This is also due to the 
fact that book trailers are relatively recent audiovisual content and still 
little explored by authors and publishers. The main objective of this 
study is to understand the most appealing and persuasive elements in 
book trailers. The methodology adopted for its nature is exploratory and 
the method used was the study of multiple cases using a focus group 
and a questionnaire as a data collection instrument. Participants are 9 
people from different Generations (X, Y or Z) having been selected for 
convenience. Through data analysis we can identify sounds, 
soundtrack, visual effects and imagery as some of the key elements 
that make book trailers more appealing and persuasive. 
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1. Introdução 

Os book trailers são uma ferramenta de divulgação e disseminação da 

informação acerca de uma determinada obra literária. A função principal de um 

book trailer, de acordo com Corrêa (2017), é a divulgação literária de um livro, 

assim como, suscitar no leitor a vontade de ler o mesmo. Estes são 

essencialmente divulgados em plataformas digitais, como o Youtube, entre 

outras. As tendências indicam que as empresas têm vindo a apostar e a 

desenvolver a difusão e vendas dos seus produtos neste tipo de plataformas, e 

a indústria livreira não é disso exceção. A conceção e desenvolvimento de 

publicidade através de book trailers enquadra-se no domínio do marketing digital. 

O recurso a técnicas como a narrativa e o storytelling é usado para tornar os 

book trailers um produto atrativo e desejado aos olhos do público. A temática em 

estudo, os book trailers, ainda é uma área que apresenta uma carência no que 

toca a estudos de investigação. Isto também se deve ao facto dos book trailers 

serem um conteúdo audiovisual relativamente recente e ainda pouco explorado 

pelos autores e editoras. 

Para iniciar uma investigação é essencial definir de forma clara e concisa 

a pergunta de investigação para a qual pretendemos dar resposta. Uma 

investigação procura dar resposta a temas pouco explorados ou a novos 

conhecimentos, para isso é determinante que a pergunta seja apelativa e 

inovadora. Assim, com o intuito de compreender quais os elementos que tornam 

o book trailer um conteúdo audiovisual atrativo e persuasivo capaz de levar o 

público à compra de um livro, determina-se a seguinte questão de investigação: 

Quais os elementos mais apelativos e persuasivos presentes em book trailers 

que podem impulsionar o espectador à compra de uma obra literária? 

Para responder à questão de investigação apresentada acima, identifica-

se dois objetivos principais: 

• Identificar os elementos presentes em book trailers que mais 

despertam a atenção e interesse do público-alvo potencial; 

• Elaboração um guião – infografia - orientador de boas práticas a ter 

em conta na criação de book trailer persuasivos. 



 

2 

 

Para alcançar o objetivo principal descrito anteriormente identificam-se os 

seguintes objetivos específicos: 

• Compreender se o público recorre a plataformas de divulgação de 

vídeo para conhecer um livro; 

• Compreender se o público está familiarizado com o conteúdo 

audiovisual que é o book trailer; 

• Identificar que elementos presentes em book trailers são 

percebidos como apelativos e persuasivos à compra de um livro; 

• Compreender se a geração (X, Y ou Z) tem influência na decisão 

de recorrer a um book trailer, quando se procura saber mais acerca 

de um determinado livro. 

Para o alcance dos objetivos propostos, determinamos a abordagem 

metodológica a seguir. O estudo em causa tem como propósito maior, 

compreender quais os elementos mais apelativos e persuasivos presentes em 

book trailers, tema que ainda não foi muito explorado. Logo, estamos perante um 

estudo de natureza exploratória (Collis & Hussey, 2005). 

Quanto ao método de investigação adotado, optamos pelo estudo de 

casos múltiplos. A escolha deve-se ao facto de este tipo de estratégia possibilitar 

a investigação num contexto real (Gautério-Abreu, Ávila, Santos, Ilha, & Silva, 

2016; Silva & Mercês, 2017). São estudados quatro casos de book trailers, dois 

nacionais e dois de produção estrangeira, com o objetivo de compreender se 

existem diferenças a nível visual, estratégico e de qualidade dos mesmos. Para 

o alcance dos objetivos propostos, recorre-se a instrumentos de recolha de 

dados, nomeadamente, um questionário apresentado numa sessão de focus 

group.  

Em suma, o objetivo do presente estudo passa por compreender o book 

trailer, assim como, a forma como este pode ser uma ferramenta e marketing 

digital forte para a promoção e divulgação das  obras literárias. 

O presente documento encontra-se dividido em sete capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a introdução ao tema do estudo, o problema de investigação, 
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bem como a estrutura do documento em questão. O segundo capítulo expõe a 

revisão de literatura elaborada, que se divide em três partes: 

• O marketing digital na promoção de livros, que engloba a definição de 

marketing digital, as plataformas de publicação e divulgação online e os 

próprios book trailers;  

• A narrativa como ferramenta de persuasão nos book trailers, que se divide 

em compreender o papel da narrativa e do storytelling, as técnicas de 

persuasão e os book trailers como vídeo persuasivo; 

• As gerações e os seus comportamentos de compra. 

Num terceiro capítulo apresenta-se a metodologia adotada no presente 

estudo. Aqui, compreendemos os objetivos principais e secundários do trabalho, 

o tipo de estudo quanto à sua natureza e abordagem de investigação, bem como 

os instrumentos e métodos utilizados para recolha e análise de dados. 

O capítulo quatro apresenta os resultados obtidos na etapa anterior. Este 

divide-se em quatro subtítulos: 

• O entrevistado, onde se faz a sua caracterização socio-demográfica. 

• Compreender os elementos presentes nos book trailers com produção 

estrangeira. 

• Compreender os elementos presentes nos book trailers com produção 

nacional. 

• Análise cruzada sobre a perceção global dos elementos mais 

apelativos e persuasivos presentes nos book trailers em estudo. 

O quinto capítulo identifica alguns contributos e recomendações para a 

criação de book trailers apelativos e persuasivos, bem como a apresentação de 

uma infografia que poderá ser uma mais valia para as editoras e autores. 

Finalmente, no capítulo seis, encontram-se as partes mais conclusivas do 

presente estudo. Apresentam-se as conclusões gerais do estudo, as 

considerações finais à cerca da temática do trabalho, as limitações encontradas 

e as recomendações para a criação de book trailers que são contributos 

importantes para a gestão. 
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Por último, apresentam-se todas as referências utilizadas ao longo do 

presente estudo, seguido de anexos. 
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2. Enquadramento teórico 

Ao longo deste capítulo é apresentado o estado da arte sobre os conceitos 

relacionados com o tema de investigação, nomeadamente: marketing digital, as 

narrativas e o storytelling, o book trailer e o vídeo persuasivo, sendo estes 

fundamentais para a concretização do estudo. Cada conceito será abordado 

individualmente, assim como a interligação dos mesmos. 

2.1. O marketing digital na promoção de livros 

As editoras e os autores recorrem a ferramentas do marketing digital como 

meio de promoção das obras literárias. É, assim, essencial compreender as 

mudanças que existiram ao longo dos anos no que toca ao marketing e ao 

marketing digital, de modo a compreender-se a forma como estes atuam na 

indústria editorial. A internet bem como outros media digitais detiveram um papel 

fundamental na evolução e mudança do marketing (Martins, 2010). Tendo em 

conta esse fenómeno, é essencial perceber qual a base do marketing. De acordo 

com Kotler e Armstrong (2014), o marketing pode ser definido como sendo um 

processo criativo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem 

simultaneamente relações fortes com os mesmos, a fim de obter retorno dessa 

relação. 

Para Hartline (2000), as organizações necessitam de um plano e estrutura 

eficazes e de uma estratégia de marketing que lhes permita atingir as suas metas 

e objetivos, ao mesmo tempo, que procuram satisfazer as necessidades dos 

consumidores, para serem bem-sucedidas. De acordo com o mesmo autor, a 

estratégia de marketing tem como objetivo a elaboração de soluções para 

alcançar os objetivos de uma organização ou produto. São assim, medidas 

estudadas antes de serem executadas, que procuram corresponder às 

necessidades e interesses do seu público-alvo. Assim, o marketing é um método 

que analisa, delineia, executa e controla determinados projetos (Hartline, 2000; 

Amaral, 2008). É um método onde as trocas entre pessoas e grupos sociais são 

inevitáveis.  

Segundo Amaral (2008), o marketing é um método utilizado quando se fala 

em fornecimento de serviços e produtos, aplicado sempre com bom senso. O 
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mesmo requer que o planeamento seja elaborado com o foco nas necessidades 

do seu público-alvo. Por sua vez, Cintra (2010) acrescenta a ideia de que o 

marketing se refere a um conjunto de atividades organizadas com foco na busca 

e execução de trocas com o seu meio ambiente, tendo o retorno em benefícios 

próprios. 

A grande diferença do marketing digital para as outras vertentes do marketing 

é o facto do consumidor procurar uma comunicação bilateral, ou seja, através de 

sugestões, juízos e críticas (Pereira, 2014). Assim, a era digital, que se vive nos 

dias de hoje, acontece também devido à grande expansão das plataformas de 

social media. Segundo Morais e Gobbi (2012), a web, só por si, é um forte 

instrumento de comunicação, esta possui em si características fundamentais 

para este fim, como a interação e a personalização. 

 

2.1.1. Marketing digital 

Os consumidores nos dias de hoje, através da internet e de outras formas de 

comunicação digital têm ao seu dispor produtos, serviços, fornecedores, preços, 

e meios de compra rápidos e imediatos (Silva, 2018). As estratégias de 

marketing digital são então cada vez mais utilizadas pelas organizações, estejam 

estas já presentes ou não no mundo digital (Cintra, 2010). 

Assim, podemos dizer que marketing digital assenta em métodos de 

divulgação e promoção de serviços ou produtos em ambientes digitais, cujo 

objetivo é dar respostas às necessidades dos seus utilizadores (Torres, 2009). 

O autor defende que o marketing digital deve manter o foco no consumidor-

utilizador, expondo a relação entre as estratégias de marketing, o modelo de 

marketing digital e suas aplicações operacionais, como podemos ver na Tabela 

1. 
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Tabela 1 - Evolução das operações de estratégia de marketing para a era digital. 
Adaptado de Torres (2009). 

No caso do marketing digital, as atividades a planear recorrem a plataformas 

tecnológicas muito específicas, como as plataformas de social media. Quanto ao 

modo de operar recorrem essencialmente à pesquisa online, à publicidade 

online, ao e-mail marketing e à construção de conteúdos que se tornem virais no 

online (Torres, 2009). 

Com a utilização do marketing digital, as empresas que possuam um web 

site, conseguem controlar as estatísticas das suas publicações em tempo real, 

conhecer o perfil dos seus clientes, os seus gostos e preferências (Silva, 2018). 

Através de uma presença ativa nos social media é possível direcionar as 

campanhas publicitárias elaboradas na web para um determinador target, isto é, 

um determinado perfil de clientes - o público-alvo (Silva, Veloso, & Keating, 

2014). As empresas e as editoras, em particular, usam as plataformas de social 

media como plataforma de disseminação de informação. 

A evolução nas tecnologias abriu portas a novas formas de criar e atuar no 

que toca à divulgação e promoção das organizações e dos seus produtos. Nos 

Estratégias de 
marketing 

Estratégias de 
marketing digital 

Aplicações 
operacionais 

Tecnologias e 
plataformas online 

Relações públicas 
Comunicação 
corporativa 

Marketing de 
conteúdos 

 

Criação de conteúdos 
e Marketing de 
pesquisa 

SEO/SEM 
Blogs 

Marketing de 
relacionamento 

Marketing nos 
media 

Ações na social media 
Ações com blogues 

Facebook, Youtube, 
Twitter, etc. 

Marketing direto E-mail marketing Newsletter 
Lançamentos e 
Promoções 

E-mail 
SMS 

Publicidade 
 

Marketing viral Publicação de vídeos, 
músicas ou animações 
Publicação de widgets 

Social media 
YoutubeYoutube 

Publicidade e 
Branding 

Publicidade online Podcast e videocast 
Widgets 
Banners 
Jogos online 

Blogs e Web sites 
Media 
Google 
Adwords 

Pesquisa de 
mercado e 
Branding 

Pesquisa online Pesquisa e clipping 

Monitorização da 
marca 

Monitorização das 
Media 

Google 

Clipping 

Social media 
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dias de hoje, o criador de conteúdos através das plataformas de social media, 

como o Facebook, Youtube ou Instagram, alcança um maior número de pessoas 

(Sousa, 2018). Assim sendo, estas tornam-se ferramentas essenciais às editoras 

e autores na hora de divulgar e promover os livros. 

Com a expansão das plataformas de social media, as editoras foram também 

influenciadas e impulsionadas para o ambiente digital de modo a assegurar a 

sobrevivência do seu negócio (Gomes, Botelho, Terceiro, & Covaleski, 2012; 

Procópio, 2015). Para atuar no online, as equipas editoriais tiveram de moldar a 

forma como publicitam as obras literárias, o processo que envolve a estrutura da 

publicação e comercialização dos livros (Procópio, 2015). Assim sendo, a 

indústria editorial tradicional encontra-se num momento regressivo, muito devido 

à crescente adesão às social media, bem como hoje as pessoas usufruem do 

seu tempo de lazer, a navegar na internet.  Por essa razão é essencial que a 

indústria desenvolva competências e ferramentas tecnológicas. Ao abraçar as o 

mundo digital estará a promover as novas formas de contar histórias junto da 

nova geração de leitores e contadores de histórias que estão presentes na web, 

nomeadamente, nas plataformas de social media (Dubelman, 2009). O vídeo 

surge assim como uma ferramenta de promoção digital dos livros, na medida em 

que é um processo de divulgação literária, como entretenimento em meios de 

comunicação audiovisual. Rompendo com a antiga relação de leitura muitas 

vezes associada a uma atividade obrigatória e desinteressante (Gomes et al., 

2012). Segundo os mesmos autores, foi crucial para o surgimento de uma nova 

geração de leitores. 

Hoje as editoras e os autores chegam ao público-alvo através das 

plataformas de social media, onde dão a conhecer as suas obras literárias 

através de promoção online (Basaraba, 2016). A análise estatística é fácil e 

interativa, na medida em que a publicidade realizada online permite obter quase 

instantaneamente estes resultados, possibilitando perceber o impacto da 

campanha em breves minutos. O mesmo não acontece na publicidade impressa 

e tradicional (Allen, 2009). 
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2.1.2. Plataformas de publicação e divulgação 

Como já foi abordado anteriormente, os web sites de social media são um 

modo de partilhar conteúdos audiovisuais, ideias, pensamentos e criar 

relacionamentos no universo online. Através destes é possível aos utilizadores 

criarem, adicionarem ou comentarem conteúdos que podem, por sua vez, serem 

partilhados em modo de texto, áudio ou imagem (Scott, 2010). Estas plataformas 

de publicação e divulgação de conteúdos têm vindo a proporcionar às marcas e 

empresas criar laços mais estreitos, ouvindo a opinião dos seus consumidores. 

O utilizador passa a ocupar um lugar não só de consumidor, mas também de 

produtor de conteúdos de informação. Os web sites de social media são um 

grande aliado das marcas, na medida em que as ajudam na hora de organizar e 

a compreender o modo como os seus produtos e serviços estão a ser vistos pelo 

seu público. O feedback proporciona às marcas reduzir o risco do seu negócio 

(Silva Filho, 2010). 

Social media são assim uma das ferramentas a qual o marketing digital 

recorre. As marcas estão normalmente presentes em mais do que uma social 

media, sendo atualmente as mais utilizadas pelas marcas para divulgação de 

produtos, o Facebook e o Instagram, mas também o Youtube como plataforma 

de partilha de vídeos (Marques, 2014; Marketeer, 2019). A facilidade de acesso 

e a mobilidade dos novos dispositivos vieram também modificar a forma como a 

criação, a produção e a distribuição dos conteúdos audiovisuais é realizada 

(Affini, 2009). 

Através das plataformas de redes sociais de divulgação, as marcas têm 

acesso a métricas que lhes possibilita acompanhar e compreender o que o seu 

público gosta de ver e acompanhar, bem como o contrário, através dos números 

de likes e acessos aos conteúdos partilhados. As métricas sociais podem 

determinar o sucesso ou insucesso do marketing associado a uma plataforma 

audiovisual. As marcas e as empresas devem usar as métricas a seu favor, 

usando as que fazem mais sentido para o seu modelo de negócio, de modo a 

obterem os resultados financeiros que desejam através do marketing digital 

(Jadhav, Kamble, & Patil, 2013).  
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 A Epsilon Technologies analisou dados recolhidos nos 5 Web sites de 

redes sociais mais utilizadas, sendo estas o Facebook, o Twitter, o Youtube, o 

Instagram e o Linkedln (Marketeer, 2019). O estudo em análise, segundo o Web 

site espanhol Marketing News, aponta as algumas conclusões acerca das 

plataformas estudadas como podemos compreender na Figura 1, onde se 

verifica que as redes mais utilizadas é o Facebook, Instagram e Youtube. Sendo 

o Facebook a rede com mais utilizadores e o Youtube a rede número 1 na 

escolha dos utilizadores quando o assunto é visualização de vídeos. 

Figura 1 - Tendências para a liderança nas redes socias em 2019. Adaptado de 

Marketeer (2019). 

 

As plataformas digitais são meios e ferramentas de trabalho que as 

marcas e as empresas utilizam para influenciar o utilizador. Em Portugal, cerca 

de 38% dos utilizadores de social media, asseguram ser influenciados pelas 

partilhas online (Marketeer, 2017). 

 

Instagram 

O Instagram foi fundado no ano de 2010, esta rede social proporciona aos 

sus utilizadores a publicação e partilha de fotografias e vídeos com os seus 

seguidores (Bergström & Bäckman, 2013; Dubovik, 2013).  

Inicialmente fornecia apenas funções para editar e partilhar fotografias, 

posteriormente, adicionou novas funções como a partilha de vídeos e fotografias 

Instagram - consolida a sua 
liderança

Facebook - mantém-se como 
a rede com mais utilizadores

Youtube - continua a principal 
plataforma digital no que diz 
respeito ao vídeo
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por mensagens. A criação do chat foi uma mais valia para o sucesso da rede. O 

Instagram permite também a partilha de fotografias e vídeos com os seus 

seguidores possibilitando que estes cheguem a qualquer pessoa do mundo 

(Jadhav et al., 2013). 

Segundo Bevins (2014), os utilizadores podem gravar um vídeo até 15 

segundos e são disponibilizados aos mesmos treze filtros para a edição das 

fotografias e vídeos. Hoje, a social media faz parte da Facebook desde 2012.  

O Instagram é uma ferramenta que pode ser utilizada pelas marcas e 

empresas de diversas formas e a indústria editorial não é diferente. As mesmas 

e os autores devem tomar partido desta rede e publicitar os seus livros e novos 

conteúdos de forma rápida e eficaz, através de vídeos e fotografias. 

 

Facebook 

Além de uma rede social, o Facebook é também uma plataforma de 

publicação, divulgação e partilha de conteúdos audiovisuais. Inicialmente, os 

seus criadores deram-lhe o nome de “Thefacebook”, só mais tarde acabou por 

ser apenas Facebook como se intitula nos dias de hoje. Esta plataforma foi 

desenvolvida com o intuito de ser uma rede social apenas para os estudantes da 

Universidade de Harvard, de modo a que estes conseguissem comunicar e 

partilhar conteúdos apenas entre si. O Facebook desenvolveu-se e conquistou 

um vasto público, sendo que nos dias de hoje é considerada a rede social com 

mais utilizadores no mundo, com cerca de 1300 milhões de contas ativas 

(Coutinho, 2014). Em Portugal, o cenário não é diferente, ocupa o pódio na rede 

mais utilizada pelos portugueses, com cerca de 5 milhões de contas ativas na 

plataforma. O Facebook reúne audiências superiores aos canais de televisão 

TVI, RTP e SIC, em horário nobre (Coutinho, 2014). 

O Facebook desde a sua criação está em constante desenvolvimento, 

alterando as suas funcionalidades e o seu layout. Segundo a Marketeer (2015), 

é a social media mais usada pelos marketeers e onde se concentra o maior 

investimento em anúncios pagos nas social media. Os atores devem utilizar esta 

rede como forma de comunicar de perto com o seu público, assim como as 

editoras devem estar ativamente presentes na mesma, de modo a chegar a um 

maior número de público. 
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Youtube 

Esta plataforma de Web 2.0 é uma das mais bem-sucedidas no mundo. 

Esta rede social tem como base a partilha gratuita de conteúdos audiovisuais. O 

Youtube nasceu em 2005, e no ano seguinte já detinha 60% das visualizações 

de vídeos na internet (Edelhauser, 2006). Este possibilita aos seus utilizadores 

divulgarem conteúdos próprios, e a possibilidade de comentarem e obterem 

críticas. Assim, esta plataforma cria uma interação mais ativa entre o utilizador-

produtor de conteúdos e informação (Coelho & Oliveira, 2011). O Youtube 

permite às empresas a divulgação de informação através de vídeos e torna-se 

uma ferramenta valiosa, na medida em que permite ver alguns dados estatísticos 

como o número de subscritores, de gostos, de visualizações, e até a data de 

adesão ao canal. 

O marketing digital atua, maioritariamente, a sua presença nas 

plataformas de social media. A indústria editorial, não é diferente, utiliza as social 

media como meio de promoção das obras literárias. Estas começam a investir o 

seu dinheiro e tempo na produção e realização de trailers – book trailer - como 

meio de promoção dos livros, na medida, em que estes são um produto 

audiovisual que dá apoio à venda da obra literária (Basaraba, 2016).  

 

2.1.3. Book trailer 

Os book trailers são uma espécie de degustação rápida da obra, onde 

através dos mesmos se convida o leitor a experienciar a trama de forma 

apaixonante e atrativa por apenas alguns segundos, de modo a apelar ao 

consumo de uma forma indireta e discreta, apenas insinuado ao longo da 

narrativa (Carvalho, 2017). 

Assim, o book trailer é um conteúdo audiovisual que pretende criar desejo 

e curiosidade no público-alvo. Os mesmos são idênticos aos trailers de filmes. 

Segundo Rovira-Collado (2017), têm ambos o propósito de resumir uma obra 

literária em forma de vídeo. O book trailer poderá ter a duração de um a três 

minutos, contendo animação ou não, legendas e trilha sonora de modo a 

aperfeiçoar o “trailer do livro”. Para o cineasta Barcott (2011), os livros grossos 
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numa livraria podem intimidar os clientes. Da mesma forma, um vídeo de mais 

de três minutos pode passar despercebido na internet (Corrêa, 2017).  

À semelhança do que acontece nos trailers dos filmes, um book trailer é 

um pequeno fragmento de vídeo que resume a obra literária, através de imagens 

e textos, baseados no enredo do livro. O objetivo é promover o produto nos 

cinemas, ou outros meios de comunicação, como na televisão e na web (Kernan, 

2004). Para Santos (2004), o trailer de um filme é essencialmente publicidade a 

ser consumida por espectadores de cinema ou de televisão, pois geralmente é 

exibido antes do filme em cartaz, enquanto o espetador está à espera do filme a 

que se propôs a ver. Nesse sentido, o objetivo principal dos trailers é apresentar 

a temática do filme, o seu elenco e quem o produziu e dirigiu (Moraes & Trevisan, 

2016).  

Assim, pode-se definir, book trailer como sendo um vídeo produzido e 

distribuído por diferentes plataformas, de modo a divulgar a ideia ou mensagem 

de um determinado livro (Rovira-Collado, 2017). O termo é bastante recente, 

assim como a sua conceitualização, estando associado à promoção da leitura e 

ao merchandising de livros (Saullo, 2015).  

Os book trailers passaram despercebidos ao longo de pelo menos uma 

década (Basaraba, 2016). De modo a provar que o termo é recente, Sheila 

Clover English, proprietária da Circle of Seven Productions (empresa produtora 

de vídeos para a publicidade de livros) afirma que em 2001, o motor de busca 

Google não obtinha nenhum resultado, quando o termo book trailer era 

pesquisado (Corrêa, 2017). Para Basaraba (2016), a razão que levou a que os 

book trailers não fossem reconhecidos mais cedo é apenas uma, a maioria dos 

book trailers não são apelativos. No entanto, este conceito audiovisual tem vindo 

a conquistar o seu espaço, e essa conquista deve-se em muito à sua divulgação 

na web. O maior meio de divulgação deste tipo de vídeo são plataformas online 

como o Youtube, os Blogs de literatura e entretenimento, as plataformas de 

social media em geral, que ilustram e expressam a opinião das sinopses 

divulgadas (Moraes & Trevisan, 2016). 
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Para a criação de um book trailer, de acordo com Lowell (2010), é 

necessário primeiro conhecer e perceber a história do livro. Em segundo, para 

começar a criação de um produto audiovisual é importante desenhar o guião do 

que se pretende transmitir. É imprescindível a escolha de planos e ângulos, a 

criação de um storyboard e, por último, todo o processo de gravação e edição, 

que irá resultar no vídeo final.  

Elaborar um book trailer exige alguns cuidados e atenção, pois é essencial 

respeitar o tempo, espaço e as personagens da obra literária, de modo a 

promover o livro corretamente. Deve conter os principais elementos do livro, 

desde as personagens ao foco da temática. É importante que as citações de 

falas do livro sejam controladas, não devem ser demasiado longas de modo a 

não perder a atenção do espectador. O principal objetivo passa por criar no futuro 

leitor, entusiasmo com a possível leitura da obra literária (Lowell, 2010). 

Rodrigues (2017) acrescenta que a essência do livro e os sentimentos que são 

despertados no leitor, devem estar presentes no book trailer sempre que sejam 

exequíveis. 

A função principal de um book trailer, de acordo com Corrêa (2017), é a 

divulgação literária de um livro, assim como, suscitar no leitor a vontade de ler o 

livro apresentado em vídeo. Rodrigues (2017) acrescenta que o trailer tem o 

objetivo não só de divulgar através de um produto audiovisual como, 

consequentemente, irá ser partilhado numa plataforma online, permitindo uma 

aproximação entre o produto literário e o público-alvo. 

Os book trailers recorrem às técnicas de divulgação do marketing digital, de 

modo a promover e a aliciar a compra de livros pelo público-alvo. É assim, 

através das plataformas de social media como local de divulgação, a narrativa e 

storytelling bem construído e, por último, a adoção de uma comunicação 

persuasiva, que é possível criar desejo e curiosidade no público, levando à 

compra do livro. 
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2.2. A narrativa como ferramenta de persuasão nos book trailers 

Nesta secção abordamos as narrativas e o storytelling como ferramentas de 

persuasão e o trailer como vídeo persuasivo, com o objetivo de compreender de 

que modo estes podem influenciar a compra de livros. 

 

2.2.1. Narrativas e storytelling 

Se recuarmos no tempo, talvez contar uma história seja umas das formas 

mais antigas de contar acontecimentos e experiências entre os humanos. 

As narrativas primitivas são importantes não só pelo seu conteúdo e 

importância histórica, mas também no que toca à sua capacidade de persuasão, 

uma vez que ainda hoje continuam a suscitar interesse e curiosidade nas 

pessoas. Esta capacidade de atrair as pessoas acontece quando a história é 

bem contada, ou seja, quando a narrativa é envolvente e cativante, suscitando 

no leitor/ouvinte a vontade de interagir e absorver o conhecimento que está a ser 

transmitido e exposto (Santos, 2017). Segundo Xavier (2015), as histórias 

oferecem sentido à vida. São estas que suportam os nossos valores básicos, 

como a religião, a ética, os costumes, as leis, assim como os demais aspetos 

culturais que nos rodeiam. As narrativas são um elemento de grande importância 

quando o objetivo é vender um produto, serviço ou até mesmo uma ideia. É 

assim que surge o fenómeno storytelling, uma ferramenta poderosa para as 

organizações e marcas que conseguem fazer um bom uso do mesmo. 

A palavra storytelling, de acordo com Castro e Mcsill (2013), produz dois 

significados, story que significa, uma história, facto ocorrido. Por sua vez, a 

palavra telling tem o significado de contar, transmitir ou reproduzir a história 

recorrendo a imagens e outros recursos que suscitem interesse nos 

espetadores. O conceito de storytelling vem da envolvência do transmedia, mas 

muitas vezes é utilizado no marketing digital, na medida em que este utiliza o 

mesmo para contar uma história em diferentes media e plataformas (Sousa, 

2018).  

Para se alcançarem bons resultados com o uso de storytelling é essencial 

captar a atenção do público-alvo. O consumidor nos dias de hoje precisa de se 
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envolver com o produto, de modo a que este sinta que se deve comprometer 

com a marca (Santos, 2017). Para McSill (2013), as histórias que são contadas 

aos consumidores devem ser claras, assim como, precisam oferecer elementos 

que possibilitem aos consumidores reverem-se nas mesmas. O objetivo é criar 

um impacto tão forte que estes passem a importarem-se com os valores da 

empresa ou marca, para por fim, consumirem os seus produtos. 

Um bom storytelling deve conter determinadas características de modo a 

suscitar interesse nos leitores ou ouvintes, que ajudam a tornar a história fluida, 

coerente e fascinante. Estas características, segundo Santos (2017), são: 

• O cenário: para ajudar os leitores ou ouvintes deve criar um bom 

ambiente, de modo a melhor se situar na história, possibilitando aos 

mesmos, imaginarem e envolverem-se com o mundo ou local onde a 

narrativa ocorre. 

• O protagonista: um bom protagonista é especialmente importante para 

que a história seja aceite pelos leitores e ouvintes, criando 

reconhecimento e empatia. Estes são a maioria das vezes os elementos 

principais da trama. Normalmente é nesta personagem que os leitores ou 

ouvintes centram as suas atenções, pois sentem aproximação com a 

personagem, seja por um sentimento de identificação ou admiração. Aqui 

está presente uma das características mais marcantes do storytelling - o 

apelo emocional. 

• Um bom roteiro: se o guião da história, ou seja, a linha do tempo da 

narrativa não estiver bem defendida e pensada, pode tornar a narrativa 

confusa e sem sentido, assim poderá não transmitir ao público a 

mensagem pretendida. 

Para Santos (2017), uma boa narrativa deve também criar interesse e 

prender a atenção do público-alvo. Assim, as narrativas são bastante 

importantes quando se deseja vender um produto ou ideia (Figueira, 2016). No 

caso de um book trailer é essencial que a narrativa seja construída e centrada 

na mensagem e trama principal do livro, de modo a suscitar interesse e 

fascinação. A mesma deve ser elaborada de forma atrativa e persuasiva, sendo 

o objetivo final do book trailer a compra do livro pelo público-alvo. 
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2.2.2. Técnicas de persuasão 

A persuasão tem sido estudada ao longo de vários anos, por distintos 

cientistas. O conceito de persuasão deriva do grego Techné Retoriké, que em 

português, significa a arte de bem falar. Esta comunicação tem como base a 

linguagem eficaz e persuasiva (Abreu, 1999). 

As técnicas de persuasão, segundo Reboul (1998), podem distinguir-se em 

três diferentes modos - definidos por Aristóteles -, que são: o ethos, pathos e 

logos. Os argumentos ethos e pathos são classificados como sendo de ordem 

afetiva, por sua vez logos é o argumento racional, ligado à razão e não á emoção. 

Cada modo possui características muito próprias e atua sobre determinados 

elementos nos discursos e narrativas, como a seguir se descreve. 

Ethos 

Este modo de persuasão que atua sobre o apelo ao lado ético do orador, ou 

seja, é uma técnica que reflete através do seu caráter e da sua credibilidade 

(Abreu, 1999 & Reiman, 2010). Esta técnica de persuasão tem como principal 

objetivo demonstrar, perante um auditório, que o orador é confiante, que possui 

conhecimento sobre o que está a comunicar, a sua credibilidade e segurança 

(Reiman, 2010). 

A utilização do ethos tem como objetivo a construção de uma boa imagem do 

orador, criando uma boa impressão ao seu auditório, através do seu discurso. 

Esta é uma condição fundamental para uma persuasão eficaz. O ethos recorre 

a referências de entidades ou fontes credíveis, de modo a apoiar o seu discurso, 

bem como, à comunicação não-verbal. A linguagem utilizada é pensada pelo 

orientador de modo a apresentar-se ao auditório da melhor forma (Abreu, 1999 

& Kulcinski, 2014). O ethos deve ser elaborado de modo a ser flexível e a 

adaptar-se ao seu auditório. O ethos é utilizado pela comunicação audiovisual 

de uma forma muito própria. A construção deste modo de persuasão recorre a 

elementos visuais, como a qualidade das imagens captadas e o modo como é 

feita a respetiva edição do conteúdo audiovisual. Além destes, elementos como 

os planos e enquadramentos contrapicados são algumas técnicas que ajudam à 

construção de um conteúdo persuasivo de modo ethos. É frequente este modo 

de persuasão recorrer ao uso de figuras públicas em publicidades. Muitas vezes, 
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os anúncios a perfumes utilizam figuras reconhecidas pelo público, neste caso 

podemos identificar o modo ethos. O argumento utilizado neste tipo de 

publicidade leva o público a comprar o produto, pois a figura conhecida tem como 

preferência o mesmo (Kulcinski, 2014). 

Pathos 

O pathos por sua vez apela à parte afetiva do auditório. Este modo de 

persuasão recorre à empatia e diz respeito aos aspetos emocionais do tema a 

ser abordado (Reiman, 2010). Assim, o orador, segundo o modo de pathos, 

durante o seu discurso persuade o seu auditório através das emoções e da 

sensibilidade do seu auditório. Segundo Kulcinski (2014), podemos recorrer a 

dois momentos temporais diferentes, o espaço a priori e a posteriori. No primeiro, 

envolve o nível emocional e a sensibilidade do auditório perante um assunto. O 

discurso se for de encontro aos interesses e ideologias do auditório vai ter uma 

aceitação maior por parte do mesmo. Por sua vez, a posteriori, envolve o próprio 

discurso que o orador usa para apelar à emoção e sensibilizar o seu auditório 

(Kulcinski, 2014). O pathos pode atingir-se através do discurso, da apresentação 

da temática, mas não só. O orador poderá atingir este modo de persuasão 

através da apresentação ou representação de uma figura que seja de grande 

admiração para o seu auditório (ethos), provocando assim o pathos no auditório.  

O modo ethos e pathos apresentam-se geralmente juntos, pois são dois 

modos de persuasão emocionais. O ethos provoca o pathos (gera emoção) no 

sujeito, por sua vez o pathos (disposição do auditório à receção de um assunto) 

cria ethos no orador que está a apresentar uma temática ou um discurso 

(Kulcinski, 2014). O pathos manifesta-se na comunicação audiovisual através de 

imagens fortes, o tratamento de cor escolhido na edição das imagens, o próprio 

enquadramento e planos usados (de pormenor e grande plano são os mais 

utilizados), os movimentos da camera são algumas técnicas que ajudam a criar 

emoção ao público, assim como o recurso a música ao longo do vídeo. 
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Logos 

 O terceiro e último modo de persuasão recorre ao discurso lógico e 

racional. O logos utiliza os factos e estatísticas acerca de um determinado 

assunto, como meio de persuadir (Reiman, 2010). Assim, podemos caracterizar 

este modo de persuasão como racionalidade argumentativa. Este modo 

aparentemente, pode demonstrar que não existe manipulação nem persuasão, 

mas devido ao seu uso da razão e da lógica torna-se o modo mais manipulativo 

ao seu auditório. Para a construção de uma argumentação lógica é determinante 

a construção do próprio argumento a ser apresentado, as palavras a serem 

escolhidas, assim como a própria ordem de exposição dos diferentes 

argumentos. Assim, o logos é utilizado na comunicação audiovisual, 

essencialmente, do storytelling de um conteúdo (Kulcinski, 2014). 

Em suma, as editoras e os escritores quando pretendem elaborar um book 

trailer de uma obra literária devem ter em conta estas três técnicas de persuasão, 

de modo a cativar e a suscitar o maior interesse possível do espectador. 

 

2.2.3. Book trailer como vídeo persuasivo 

O trailer surge em 1910 e ao longo dos anos adotou variados formatos e 

linguagens diferentes, sendo considerado o melhor investimento de marketing 

na divulgação de um filme (Pizzol & Carminati, 2018). No caso do book trailer, o 

trailer é desenhado e posto em prática de modo a divulgar não um filme, mas 

uma obra literária - o livro. 

Nos dias de hoje, conforme já referido anteriormente, a difusão da 

publicidade e promoções passa pelo uso de plataformas como, por exemplo, o 

Youtube. Segundo Kernan (2004), o trailer é um conteúdo audiovisual preciso e 

direto que tem como objetivo a atração e a persuasão do público, este encontra-

se muitas vezes publicado no Youtube. O trailer utiliza elementos selecionados 

de forma rigorosa, de modo a conquistar a atenção do público-alvo (Pizzol & 

Carminati, 2018). A linguagem utilizada neste tipo de vídeo deve procurar 

comunicar de forma perfeita. Cada particularidade, cada frame do vídeo, deve 

ser estudado ao pormenor e escolhido para provocar o efeito desejado 

(Covaleski, 2015). Assim, este produto audiovisual é uma mensagem 
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publicitária, criada a partir de um enredo pré-determinado (Santos, 2004), de 

modo a publicitar um determinado produto, seja ele cinematográfico ou editorial 

- book trailers.  

O primeiro trailer de um livro foi produzido em 2002 pela Circle of Seven 

Productions (Basaraba, 2016). Os trailers de livro e os de filme são direcionados 

para fins diferentes, mas detêm o mesmo objetivo, levar o público a procurar 

ver/ler o produto total. Assim sendo, os book trailers pretendem levar o público-

alvo à compra do livro, enquanto os trailer de filmes pretendem levar o público à 

compra de bilhetes de cinema (Basaraba, 2016). 

Os vídeos de divulgação têm como objetivo criar sensações e 

expectativas através da sequência de elementos impactantes, desde a escolha 

da trilha sonora, a escolha do ritmo da narrativa. Sem esquecer que recorrem a 

recursos persuasivos característicos da publicidade (Kernan, 2004). A 

elaboração de um trailer, seja ele para um livro ou para o cinema, apropria-se de 

enquadramentos, movimentos de camera e outras técnicas utilizadas na 

linguagem cinematográfica. O trailer recorre também a ferramentas e elementos 

publicitários, como cenas inesperadas, o humor, o erotismo e muitas vezes a 

participação de atores conhecidos (Pizzol & Carminati, 2018). 

Uma comunicação persuasiva é um procedimento que tem como objetivo 

final levar o recetor da mensagem a acreditar e a desejar o que o orador 

pretende. Assim, o recetor com este tipo de comunicação, assimila “falsos 

desejos”, sendo influenciado a tomar decisões e a agir de acordo com o interesse 

de terceiros. A comunicação persuasiva apela sobretudo à emoção e à empatia, 

levando o recetor persuadido a adotar ideias que o orador transmite como suas, 

acreditando que estas são próprias e não de terceiros (Abreu, 1999). Segundo o 

mesmo autor, convencer adota apenas um discurso informativo e factual, sendo 

que a sua finalidade não é fazer crer, mas sim fazer compreender. Podemos, 

assim, distinguir o ato de persuadir do de convencer, através do tipo de discurso 

adotado. Quando o objetivo é convencer, trata-se de lógica e racionalidade, 

enquanto que o discurso persuasivo procura usar o sentimento, a emoção e as 

crenças (Kulcinski, 2014). A compreensão destes conceitos (persuasão, 

convencer e trailer) são fundamentais para a assimilação de conhecimento, no 
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que toca à comunicação elaborada num book trailer. O objetivo do book trailer é 

a captação da atenção do espectador, promovendo a narrativa da obra, de modo 

a garantir o seu objetivo de mercado: a venda da obra literária (Pizzol & 

Carminati, 2018). 

 

2.3. As Gerações e os comportamentos de compra 

Nos dias de hoje, a internet está bastante presente no quotidiano. É uma 

plataforma indispensável na vida dos indivíduos, e no que toca a compras online 

não é diferente, verificando-se que a compra online tem vindo a aumentar 

exponencialmente à escala mundial (Lissitsa & Kol, 2016). Na sociedade atual, 

os consumidores que recorrem ou que preferem a compra online, podemos 

caracterizá-los como sendo indivíduos que valorizam o seu tempo. A compra 

online tem a vantagem, de apenas num segundo, adquirirmos um produto sem 

termos de estar em longas filas de espera em loja. 

No entanto, o comportamento do consumidor é influenciado por muitos 

elementos internos e externos, que podem interferir nas suas decisões de 

compra, nomeadamente, influências culturais e sociais. A cultura é um dos 

elementos mais influenciadores no que toca às decisões de compra dos 

indivíduos. É nesta esfera que se encontram, as crenças, os valores, ou as 

experiências transmitidas de uma Geração para a outra (Ceretta & Froemming, 

2011). 

 

2.3.1 Conceito de Geração e classificação cronológica 

O homem está em constante evolução. Para além do ciclo de vida – 

nascer, envelhecer e falecer, o homem ao longo da sua vida ocupa funções e 

posições sociais que fazem parte do quotidiano de cada um (Kérley, 2016). 

Segundo Domingues (2002), a sociedade sofre alterações sociais que 

influenciam a trajetória e cada individuo. Assim a variabilidade histórica que se 

apresenta ao longo dos anos cria o conceito de Gerações.  

O conceito de Geração define-se de acordo com grupos geracionais, que 

pertencem não só ao mesmo grupo de idades, mas que partilham também 
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experiências ou momentos históricos que podem moldar as suas vidas (Berkup, 

2014; Mcceindle & Wolfinger, 2009). 

Assim, podemos definir Geração como grupos de pessoas que nasceram, 

cresceram e desenvolveram a sua vida num determinado período temporal. Ao 

partilharem experiências e vivenciarem momentos idênticos é esperado que 

partilhem características e pontos de vista comuns, na medida em que, os 

indivíduos são influenciados e afetados a partir dos eventos ocorridos durante o 

período de vida em que se inserem (Berkup, 2014). As Gerações são 

classificadas através das alterações sociais que ocorrem ao longo dos anos, mas 

a sua classificação não é consensual. A classificação adotada no presente 

estudo, baseada em Berkup (2014), aponta a existência de 5 Gerações, como 

está presente na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Classificação cronológica das Gerações. Adaptado de Berkup (2014). 

 

As Gerações são caracterizadas por elementos e características muito 

próprias, sendo esses os aspetos que as diferenciam entre si. 

 

2.3.2. Gerações X, Y e Z 

As Gerações podem ser definidas pela formação de grupos etários e por 

períodos históricos que causaram efeitos ou distinções marcantes na sociedade 

(Berkup, 2014; Domingues, 2002). 

Geração Classificação cronológica 

Tradicionalistas 1900-1945 

Baby Boomers 1946-1964 

Geração X 1965-1979 

Geração Y 1980-1994 

Geração Z 1995- … 
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Para o estudo presente interessa compreender as Gerações X, Y e Z, pelo 

que se caracterizam a seguir. 

Os indivíduos que fazem parte da Geração X são filhos da Geração Baby 

Boomers, nascidos entre 1965 e 1979. Deixaram marcas na história devido ao 

aumento exponencial da população, aos seus egos e foi nesta época que surgiu 

o fanatismo pelo trabalho (Bacharel, Santos & Costa, 2018). Os membros da 

Geração X, apesar de não fazerem parte da Geração anterior foram buscar 

alguns traços aos Baby Boomers. Esta Geração faz a ponte entre o mundo antes 

e após as tecnologias digitais (Mcceindle & Wolfinger, 2009).  

As Gerações são marcadas por momentos e acontecimentos sociais, 

assim como acontecimentos económicos. Alguns dos eventos que causaram ou 

moldaram a personalidade da Geração X foi a guerra do Vietname, os 

computadores pessoais, o escândalo de Watergate, a morte da figura Elvis 

Presley, os primeiros casos de SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

a queda do muro de Berlim, assim como, a tecnologia que avançava a um ritmo 

alucinante, entre outros fenómenos culturais. Ao contrário do que acontecia na 

Geração dos seus pais - a Geração X era menos competitiva - poderá estar 

relacionado com o número da população ser mais reduzida (Berkup, 2014). É 

também nesta Geração que o fenómeno da globalização começa a fazer-se 

sentir, devido às ocorrências que vão acontecendo em todo o mundo. Ao 

compararmos esta Geração com as passadas, estes possuem uma posição mais 

autossuficiente e independente. As alterações sofridas nos indivíduos da 

Geração X têm efeitos na forma como vivem e na sua estrutura familiar, bem 

como na sua vida profissional. Um traço bastante característico desta Geração 

é a importância que dão ao equilíbrio entre o trabalho e a família, muito devido 

ao impacto da Geração passada (Bacharel et al., 2018; Berkup, 2014). 

Quanto à vida profissional, os indivíduos da Geração X procuram sempre 

melhorar a sua carreira, procuram sempre evoluir ao máximo. Um ponto muito 

forte a favor desta Geração é a forma como estes abraçam a mudança. Assim, 

estes procuram empregos que satisfaçam as suas necessidades e dão o melhor 

de si. Procuram um emprego com bom ambiente de trabalho de modo a 

conseguirem atingir a felicidade pessoal e profissional. Evitam assim, locais de 
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trabalho chatos e stressantes (Benckendorff, Moscardo, & Pendergast, 2010; 

Miller, Washington, 2011). 

Como foi referido anteriormente, a Geração X nasceu na era da 

globalização, e consequentemente, pensam de forma diferente dos seus pais. A 

diversidade e a ideia de ver o mundo como um espaço global faz com que estes 

tenham mais ambição que os seus progenitores (Karp, Fuller, & Sirias, 2002). 

A Geração X nasceu na era em que a tecnologia digital tinha começado o 

seu desenvolvimento. Estes tiveram de se adaptar a uma nova realidade, usar a 

tecnologia digital. A vida no âmbito profissional sofreu grandes alterações, no 

emprego, passaram a usar a web, nomeadamente, o e-mail como forma de troca 

de informação (Berkup, 2014). 

Os indivíduos que fazem parte da Geração Y nasceram entre o inicio da 

década de 80 até meados dos anos 90, portanto, são pessoas que se encontram 

entre os 25 e os 39 anos (Bacharel et al., 2018). Esta Geração é a primeira a 

viver a era global e a tecnologia digital no seu todo. Além de geração Y, os 

membros da mesma podem ser chamados de Gen Y, Next Generation, 

Millennials, Geração Digital, Nexters, Echo Boomers, Trophy Kids, Geração Net, 

Geração www ou Gen N. (Berkup, 2014).  

Esta Geração é caracterizada pelos pensamentos liberais, apesar de 

terem nascido numa época em que tudo era planeado e onde as pessoas em 

geral estão demasiado ocupadas no seu dia a dia. Esta Geração distingue-se 

das restantes, especialmente pela facilidade e agilidade com que vivem com a 

tecnologia digital, na verdade é com eles que a mesma avança a ritmo alucinante 

(Berkup, 2014; Vasconcelos, Merhi, Goulart, & Silva, 2010; Veloso & Dutra, 

2016).  

Alguns acontecimentos que moldam a personalidade dos membros da 

Geração Y, além do avanço das tecnologias de informação e comunicação, são 

também, a morte da princesa Diana, que ainda nos dias de hoje é relembrada 

anualmente e em diversas alturas, a separação da União Soviética, o 11 de 

Setembro, os desastres naturais, bem como a guerra no Médio Oriente e a 

redução do racismo. Contudo, os constantes desenvolvimentos nos meios de 

comunicação não intimidam os membros desta Geração. Isto deve-se à 



 

25 

 

familiaridade que estes possuem com os recursos tecnológicos disponibilizados 

à sua volta (Berkup, 2014; Vasconcelos et al., 2010).  

Esta Geração tem grande capacidade de adaptação, são capazes de 

acompanhar grandes evoluções e mudanças à escala mundial. Os millenials, ou 

Geração Y, não gostam de esperar, são pessoas geralmente com mentes mais 

abertas, aceitam facilmente diferentes etnias, pensamentos, valores culturais e 

a sexualidade de cada um. Devido aos fenómenos mundiais a que assistiram, 

preferem planear eventos a curto prazo (Berkup, 2014). 

Ao caracterizarmos as pessoas da Geração Y, existem particularidades 

que não podem ser deixadas de lado, como a sua forte ligação e o seu à vontade 

com os amigos, as marcas, o lado social e a cultura digital. Ao generalizarmos, 

não nos podemos esquecer que, por norma, faz parte da personalidade destes 

jovens a confiança que possuem, são pessoas mais instruídas, o lado relaxado 

e ainda um pouco conservador (Bacharel et al., 2018; Benckendorff et al., 2010). 

Existem, no entanto, autores que defendem uma caracterização oposta dos 

indivíduos desta Geração. Segundo Mcceindle e Wolfinger (2009), as pessoas 

nascidas na Geração Y são normalmente, individualistas, inconstantes e 

egoístas. Para os mesmos, este conjunto de traços de personalidade, advém 

dos tempos em que vivem, onde nada é garantido, o emprego não é garantido, 

a economia sofre alterações a toda a hora, entre outros motivos. Assim, a 

paciência não é o seu forte, devido ao mundo acelerado em que vive, onde se 

procura dar resposta a tudo para ontem. O ritmo de trabalho, de educação, de 

socialização é mais acelerado do que o que se viveu nas Gerações passadas. 

Os indivíduos da Geração Y, são por outro lado, autossuficientes, o que 

ajuda na sua motivação. São geralmente pessoas com necessidade de possuir 

mais do que um emprego ao mesmo tempo, uma vez que estão habituados a 

participar em vários eventos, atividades ou cursos ao longo da sua infância 

(Berkup, 2014; Mattos, 2011). 

As pessoas pertencentes à Geração Y veêm na educação a chave de 

ouro para serem bem-sucedido durante a sua vida. No âmbito profissional, o 

trabalho é visto não como uma obrigação, mas como uma atividade onde podem 

aprender e alargar horizontes. Por terem nascido na era da tecnologia digital, 
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estes são uma mais valia nas empresas pela sua capacidade de utilizar as novas 

tecnologias sem dificuldades (Berkup, 2014). 

A Geração Z abrange jovens nascidos entre os meados da década de 90, 

nomeadamente, a partir de 1995 e ainda sem período final, ou seja, todos os 

jovens até aos 24 anos de idade (Berkup, 2014). Os jovens desta Geração são 

caracterizados como “screenadicts” ou “screenagers”, que em português 

significa, viciado em ecrã e era dos ecrãs. Esta designação deve-se ao facto 

destes jovens só conhecerem um mundo com acesso rápido e volátil à internet. 

Para estas crianças e jovens, a vida sem computador, telemóvel, social media e 

tudo o que as novas tecnologias englobam é inimaginável (Bacharel et al., 2018; 

Duffett, 2017). As novas tecnologias, a era da internet, a abundante dinamização 

e distribuição de informação desenvolvem capacidades digitais fora do comum 

a estes jovens. Estes são capacitados a realizar multitarefas no âmbito digital. 

Possuem elevados níveis de criatividade, expressividade e individualidade 

recorrendo à tecnologia para desenvolverem estas mesmas capacidades 

(Bacharel et al., 2018). Isto deve-se ao ritmo alucinante com que as novas 

tecnologias avançam sendo esta uma das características mais distinta da 

Geração Z. É nesta Geração que as plataformas de social media e as empresas 

que estão ligadas à prestação de serviços ou à comercialização de produtos 

tecnológicos, ganharam grande terreno na área comercial e económica. Alguns 

exemplos são: o lançamento de produtos permanentemente “inovadores” da 

empresa Apple que detêm um software inovador e diferente dos demais; o 

Facebook a bater recordes nos mercados financeiros em 2004; o Twitter assim 

como o Instagram e o Youtube, tornaram-se uma parte importante da vida de 

muitas pessoas, com milhões de utilizadores em todo o mundo. 

Os membros da Geração Z que nasceram num mundo globalizado e muito 

devido à internet e às novas tecnologias, podem entrar em contato com qualquer 

pessoa, em qualquer lugar do mundo, em segundos (Berkup, 2014). Segundo 

Ceretta e Froemming (2011), como estes jovens nunca viveram num mundo sem 

as novas tecnologias, são menos deslumbrados do que os membros da Geração 

anterior. 

Os pontos positivos na Geração Z são: a sua facilidade em filtrar 

rapidamente mensagens compreendendo as que lhes interessam ou não, e em 
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manterem o foco (Duffett, 2017). Contudo devido às circunstâncias em que estes 

jovens vivem, podem ter a tendência a apresentar comportamentos anti-sociais 

e individualistas, que se podem desenvolver devido ao uso excessivo de 

recursos tecnológicos (Bacharel et al., 2018). 

Em comparação com as Gerações anteriores e já referidas, é esperado 

que os jovens nascidos na Geração Z tenham melhores padrões de vida, bem 

como a sua esperança média de vida é maior. Estes vivem a vida de um modo 

mais intenso do que as Gerações passadas, graças ao recurso à tecnologia 

avançada (Bacharel et al., 2018; Berkup, 2014). Estes jovens em oposição à 

realidade das Gerações passadas, começam a desenvolver competências 

digitais bem mais cedo, muito devido a preocupação acrescida dos pais. A 

educação passa a ter um papel ainda mais importante nesta era, normalmente 

estes jovens desde cedo têm uma educação planeada de modo a alcançar maior 

sucesso. É esperado destes jovens da Geração Z características bastante 

específicas, tais como a capacidade de realizar múltiplas tarefas, a utilização 

eficiente de tecnologia, o individualismo, a criatividade, o pensamento de ver o 

mundo como um todo (globalização) e a preferência por empregos onde possam 

pôr em prática a sua criatividade e a realização de atividades personalizadas. Os 

traços mencionados são apena suposições. A sociedade está, inevitavelmente, 

a sofrer alterações, bem como novos processos económicos, políticos e culturais 

que podem atingir os jovens da Geração Z quando estes já possuírem a idade 

para entrar no mundo do trabalho (Bacharel et al., 2018; Berkup, 2014). 
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3. Metodologia de investigação 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia adotada no presente trabalho 

de investigação, assim como os objetivos de investigação e os métodos de 

recolha e análise de dados. 

3.1. Objetivos do estudo 

A metodologia pretende ajudar e orientar o investigador na procura do 

conhecimento. Uma investigação quanto à sua natureza pode ser: exploratória, 

descritiva, explanatória ou interpretativa (Collis & Hussey, 2005). O estudo em 

causa é de natureza exploratória, sendo que, esta natureza de estudo tem como 

propósito compreender um determinado tema, que ainda não foi explorado ou 

sobre a qual não existe muita informação. O objetivo maior tem como base a 

resolução do problema ou a criação de novas ideias acerca do tema (Collis & 

Hussey, 2005). Assim sendo, o objetivo principal deste estudo é definido por 

identificar quais são os elementos mais apelativos e persuasivos presentes nos 

book trailers. Para dar resposta a este objetivo principal, definem-se os seguintes 

objetivos específicos: 

• Obter melhor compreensão sobre a importância do marketing 

digital e das plataformas de social media para a divulgação e 

promoção dos book trailers. 

• Compreender o uso de conteúdos audiovisuais como ferramenta 

de divulgação e promoção de produtos ou serviços. 

• Estudar a narrativa e o storytelling, de modo a compreender como 

estas ferramentas podem ditar o sucesso ou insucesso de um book 

trailer.  

• Compreender se o público está familiarizado com o conteúdo 

audiovisual que é o book trailer. 

• Compreender se as diferentes Gerações (principalmente X, Y e Z) 

têm reflexo na forma como as pessoas reconhecem e recorrem ao 

book trailer para conhecer um livro. 

• Identificar se o público recorre a plataformas de divulgação de 

vídeo para conhecer um livro. 
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• Identificar que elementos presentes em book trailers são 

percebidos como apelativos e persuasivos à compra de um livro. 

• Compreender se existem diferenças entre os book trailers 

realizados Portugal e no estrangeiro. 

O método que se apresenta mais adequado à presente investigação é o 

estudo de casos múltiplos, pois é uma estratégia de investigação científica que 

possibilita a investigação do fenómeno em contexto real dos elementos mais 

apelativos e persuasivos nos book trailers (Gautério-Abreu, Ávila, Santos, Ilha, & 

Silva, 2016; Silva & Mercês, 2017). O estudo de casos múltiplos, segundo  Silva 

e Mercês (2017), possui características muito próprias como: 

• A elaboração da pesquisa da investigação (questão da investigação, 

unidade de análise); 

• Elaboração do guião para o estudo de casos múltiplos; 

• Recolha de dados; 

• Relatório individual dos casos; 

• Análise dos dados recolhidos; 

• Cruzamento dos dados. 

Assim, para a elaboração do trabalho de estudo de casos múltiplos é 

necessário seguir 3 etapas cruciais, como podemos compreender através da 

Figura 2. 
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Figura 2 - As etapas do estudo por casos múltiplos. Adaptado de Yin (2015). 

Na primeira etapa definiu-se a proposição do estudo e os procedimentos 

a elaborar para a recolha de dados, a partir da questão de investigação: Quais 

os elementos mais apelativos e persuasivos presentes em book trailers, que 

podem influenciar o espetador à compra de uma obra literária? 

Depois de definida a questão de investigação, procurou-se definir as 

unidades de análise de dados como podemos compreender na Tabela 3. 

 

 

 

1.Definir e projetar 

Pressupostos 

teóricos 

Seleção dos casos múltiplos Elaborar o protocolo da recolha de dados 

2. Preparar, recolher e analisar os dados 

Realizar o 1º estudo de caso Realizar o 2º estudo de caso Realizar o 3º estudo de caso 

Relatório do caso Relatório do caso 

individual 

Relatório do caso 

individual 

3. Análise e conclusões 

Desenvolver implicações 

teóricas 

Relatório dos casos 

Conclusões entre os casos 
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Tabela 3- Definição das unidades de análise de dados do estudo. Adaptado de Silva e 
Mercês (2017). 

Depois de definidos os componentes necessários ao estudo na primeira 

etapa, são realizadas revisões de literatura e pesquisa por trabalhos científicos 

relevantes ao estudo em causa, de modo a servirem de base para a formulação 

da proposição teórica do estudo. Os mesmos são cruciais para complementar a 

análise dos dados (Silva & Mercês, 2017; Yin, 2001). Os conceitos abordados 

ao longo do documento tem como objetivo, ajudar a compreender os book trailers 

e de que modo estes podem ser uma forte ferramenta de divulgação e promoção 

das obras literárias. 

A segunda fase da investigação procura preparar, recolher e analisar os 

dados. Assim, nesta fase, identifica-se o método e instrumento de recolha de 

dados, bem como o planeamento de como estes são recolhidos, e por último, a 

escolha dos casos múltiplos a estudar. Ainda nesta etapa, através das respostas 

a um questionário, é possível tirar conclusões sobre cada caso (book trailer), e 

redigir relatórios individuais de cada caso. 

Unidades de análise Descrição 

Questão de investigação Quais os elementos mais apelativos e 

persuasivos presentes em book trailers, que 

podem influenciar o espectador à compra de 

uma obra literária? 

Proposição teórica Os elementos apelativos e persuasivos quando 

presentes em book trailers influenciam a decisão 

de compra do livro. 

Amostragem Indivíduos que façam parte das Gerações X, Y 

ou Z e que gostem de ler. 

Vinculação dos dados às 

proposições 

Síntese cruzada de dados. 

Critérios para interpretar 

as comprovações 

Utilização de análise estatística qualitativa. 
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Na terceira etapa, faz sentido a comparação dos 4 casos, nomeadamente 

4 book trailers:  

• Miss peregrine’s home for peculiar children (Figura 3); 

• The good girl (Figura 4); 

• Não faço ideia (Figura 5); 

• As condições de vida nas prisões portuguesas (Figura 6). 

Os dois primeiros de produção estrangeira e os dois últimos de produção 

nacional, de modo a cruzarmos informação, possibilitando tirar conclusões mais 

esclarecedoras. 

 

3.2. Recolha e análise de dados 

Uma vez que o principal objetivo da investigação é identificar os 

elementos mais apelativos e persuasivos presentes em book trailers, propomos 

o desenvolvimento de um trabalho com a finalidade de tentar evidenciar 

conhecimentos já existentes. Assim como, a produção de conteúdos possíveis a 

aplicar, de modo a tornar o produto mais apelativo ao público, impulsionando a 

compra de uma obra literária. Para isso, iremos realizar uma sessão de focus 

group com o objetivo de estudar quatro casos de book trailers, recorrendo ao 

questionário como instrumento de recolha de informação. De seguida, 

analisamos os dados recolhidos. 

 

3.2.1. Método e instrumento 

Quanto à recolha de dados (primários), esta é realizada através do recurso 

a um focus group. Este método de recolha de dados apresenta-se como o mais 

adequado à obtenção de respostas para esta investigação. Um focus group, 

pode-se definir como uma técnica de recolha de dados numa investigação, que 

atua sobre a interação de um grupo de indivíduos sobre uma determinada 

temática apresentada pelo investigador (Morgan, 1996). Este, junto dos 

participantes foca a discussão num determinado tema, assim como pretende 

compreender o tópico a ser discutido (Krueger & Casey, 2009). Por sua vez, 

Morgan (1996) acrescenta que os focus group, além de serem um método de 
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recolha de dados e informação, procuram a interação dos participantes na 

discussão em grupo, sendo esta discussão a fonte de dados do investigador. 

Este método pode entregar ao investigador um papel ativo na dinamização da 

discussão do grupo, de modo recolher a dados e informações mais pertinentes. 

Tem como objetivo perceber as perceções do público em relação ao tema 

abordado, o que facilita a comunicação no que diz respeito à obtenção dos dados 

qualitativos. 

Na sessão de focus group, o instrumento de recolha de dados utilizado foi 

o questionário. Os participantes respondem a um questionário online, sobre 

quatro book trailers diferentes, sendo que dois destes são de produção 

estrangeira e dois de produção nacional. Neste cenário, o recurso ao 

questionário permite recolher uma vasta quantidade de informação qualitativa 

num espaço de tempo relativamente curto e posteriormente elaborar o relatório 

dos casos. O instrumento de recolha de dados primários - o questionário – foi 

elaborado no Google Forms (ver Anexo), e apresentado na sessão de focus 

group aos participantes, sendo composto por quatro conjuntos de questões, com 

os seguintes objetivos:  

• 1º conjunto: Conhecer o entrevistado (questões de resposta aberta, 

escolha múltipla e de caixa de descrições). 

• 2º conjunto: Conhecer os elementos presentes nos book trailers 

apresentados (questões de resposta de escolha múltipla e de caixa 

de descrição). 

• 3º conjunto: Compreender a perceção sobre os elementos 

presentes nos book trailers (questões de resposta através de caixa 

de descrição). 

• 4º conjunto: Compreender a perceção global sobre os elementos 

mais apelativos e persuasivos nos book trailers. 

 A recolha de dados realizou-se na Universidade de Aveiro, no 

departamento de Comunicação e Arte, no dia 25 de maio de 2019. Os 

participantes foram selecionados através de um método não probabilístico de 
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amostragem por conveniência, tendo participado 9 pessoas de diferentes 

Gerações X, Y e Z (Tabela 4). 

Tabela 4 - Distribuição dos participantes no focus group por Geração. 

Durante a sessão de focus group, os book trailers foram apresentados um 

a um, conforme os participantes iam respondendo ao questionário, de modo a 

que todos visualizassem ao mesmo tempo. No caso de surgirem dúvidas, estas 

eram esclarecias para todos. Os participantes mostraram-se interessados e 

entusiasmados durante toda a sessão pela temática, o que levou a que o mesmo 

tenha excedido o tempo estipulado previamente. 

Para a análise de dados recorreu-se ao software Microsoft Excel 2016, 

que embora se trate de um estudo qualitativo, devido ao número reduzido de 

participantes e a análise das respostas ao questionário consistir bastante no 

levantamento da contagem de ocorrências de respostas, mostrou-se ser 

adequada. Os participantes, como já referido anteriormente, visualizaram quatro 

casos de book trailers diferentes, com o objetivo de compreender quais as 

diferenças e o que estes realçavam como sendo os elementos mais apelativos 

e persuasivos presentes nos book trailers visualizados.  

 

 

 Participantes Idade Geração X Geração Y Geração Z 

1 27 anos  X  

2 19 anos   X 

3 19 anos   X 

4 24 anos  X  

5 24 anos  X  

6 21 anos   X 

7 24 anos  X  

8 40 anos X   

9 52 anos X   
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3.2.2. Pré-teste do questionário 

Antes da realização da sessão de focus group, realizou-se um pré-teste 

do questionário. A sessão teve lugar na Universidade de Aveiro, da qual foram 

participantes 6 estudantes (amostra por conveniência) do Mestrado de 

Comunicação Multimédia. Foi-lhes facultado o desenho do questionário com o 

objetivo de compreender se as questões estavam explícitas e bem elaboradas. 

Os estudantes participantes apontaram essencialmente duas melhorias, a saber: 

• Simplificar a linguagem adotada de modo a que todos os 

participantes compreendessem as perguntas (alguns termos eram 

bastante técnicos); 

• Reduzir o número de questões. 

Sobre o último ponto, optou-se por não o fazer, uma vez que fazia todo o 

sentido apresentar não dois book trailers, mas sim quatro, de modo a elaborar-

se uma análise mais crítica e real das comparações. 

 

3.2.3. Apresentação dos casos múltiplos 

Para selecionar os book trailers foi necessário fazer uma pesquisa acerca 

dos melhores e piores book trailers que já tinham sido produzidos. Após estas 

pesquisa, destacou-se um web site com um artigo com 10 great book trailers and 

why they’re so effective, que em português significa, 10 ótimos book trailers e 

por que estes são tão eficazes (Publishing, 2019). Optou-se por selecionar não 

dois, mas sim quatro book trailers. Dois book trailers nacionais e dois 

internacionais, que apresentavam melhor argumentação e imagens, sendo 

estes: 

• Miss peregrine’s home for peculiar children (Figura 3); 

• The good girl (Figura 4); 

• Não faço ideia (Figura 5); 

• As condições de vida nas prisões portuguesas (Figura 6). 
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Figura 3 - Imagem fotográfica do book trailer do livro Miss Peregrine's for 

Peculiar Children. 

 

O livro Miss Peregrine’s home for peculiar children de Ransom Riggs , em 

português, “A casa da miss Peregrine para crianças peculiares” (Figura 3),  conta 

a história de uma terrível tragédia familiar que leva a personagem principal, 

Jacob, um jovem de dezasseis anos, a viajar para uma ilha remota na costa do 

País de Gales. Nesta ilha, o jovem descobre as ruínas do lar das crianças 

peculiares da senhora Peregrine. Assim que Jacob explora os quartos e 

corredores abandonados desta casa, fica claro que estas crianças eram mais do 

que apenas peculiares (Fnac, 2019). O book trailer da obra tem no Youtube 1 

132 936 visualizações e cerca de 6,7 mil gostos. O trailer foi publicado pela 

editora Quirk Books a 31 de maio de 2011. Possui ainda cerca de 772 

comentários (Quirk Books, 2011). 
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Figura 4 - Imagem fotográfica do book trailer do livro The Good Girl, de Mary Kubica. 

 

A obra The good girl, da autora Mary Kubica, é um thriller viciante com muito 

suspense (Figura 4). O enredo revela como até uma família aparentemente 

perfeita tem problemas. Nada é o que parece. O livro relata a obsessão de Colin 

Thatcher por Mia. Colin começa a seguir Mia, sabe os locais que frequenta e as 

suas rotinas diárias. Nunca falou com ela. Não faz ideia qual será a cor dos seus 

olhos, nem mesmo o olhar que faz quando está com medo. Mas rapidamente vai 

saber. Colin, sabe que é filha de um juiz de sucesso e de uma personalidade do 

jet set reprimida. Mia Dennett lutou sempre contra a vida privilegiada que os pais 

possuem e tem um trabalho aos olhos dos mesmos muito simples. Esta é 

professora de artes visuais numa escola secundária. Numa noite, Mia decide sair 

com um estranho que acabou de conhecer num bar. Este é Colin, que à primeira 

vista parece um homem modesto e inofensivo, mas acompanhá-lo será o pior 

erro da sua vida (Livros, 2014). O book trailer disponibilizado pela editora 

(Harlequin Books) da obra The Good Girl, tem no Youtube 22 195 visualizações 

e cerca de 111 gostos. O vídeo foi publicado pela editora, a 25 de maio de 2014 

(Harlequin Books, 2014). 
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Figura 5 - Imagem fotográfica do book trailer do livro Não faço ideia de Vasco Durão. 

 

Não Faço Ideia, é um livro de Vasco Durão, que chega até nós na altura 

em que vivemos, uma época de incerteza e de mudança (Figura 5). A obra 

centra-se em cada um de nós como indivíduo e assim como, numa esfera mais 

alargada na própria sociedade, tendo a criatividade um papel fundamental na 

busca da felicidade. É assim, um livro repleto de energia, tendo a capacidade de 

colocar cada um, a refletir a tempo inteiro sobre nós mesmos e sobre todas as 

esferas em que tocamos (Fnac, 2019). O book trailer foi publicado 16 de 

novembro de 1012, na conta de Youtube do autor, Vasco Durão, local de onde 

foi retirada a imagem ilustrativa do book trailer. O trailer que possui cerca de 80 

visualizações. É ainda possível encontrar o book trailer publicado na plataforma 

Vimeo (Vasco Durão, 2012). 

 

 



 

39 

 

 

Figura 6 - Imagem fotográfica do book trailer do livro "As Condições de Vida nas 
Prisões Portuguesas, de Orlindo Santos 

As condições de vida nas priões portuguesas, é um livro da autoria de 

Orlindo Santos (Figura 6). Este conta-nos na primeira pessoa como o passar do 

tempo naquele local é muito lento. Todos os que ali se encontram estão muito 

fragilizados, sem reação para pensar o melhor e por mais voltas e reviravoltas 

que se dê à cabeça, não se encontra solução. “Quantas vezes, durante a noite 

me sentava na cama, pensando na vida que tinha arranjado, e tentando 

descobrir forma de sair da situação em que encontrava, mas não vislumbrava 

qualquer saída” (Fnac, 2019) . No Youtube, o book trailer da obra conta com 

cerca de 740 Visualizações e 440 gostos. O mesmo foi produzido pela empresa 

Entretakes, assim como publicado nas plataformas e social media em que 

atuam, como o Youtube anteriormente referido e o Facebook (Entretakes, 2017). 

  



 

40 

 

4. Apresentação dos resultados 

A análise de dados da sessão de focus group permite estruturar a 

apresentação de resultados em 4 partes, a saber:  

• 1º parte: conhecer o entrevistado; 

• 2º Parte: conhecer os elementos presentes nos book trailers com 

produção estrangeira; 

• 3º Parte: conhecer os elementos presentes nos book trailers com 

produção nacional; 

• 4º Parte: compreender a perceção global sobre os elementos mais 

apelativos e persuasivos nos book trailers. 

4.1. Entrevistado 

Na primeira parte do questionário, o objetivo era conhecer os participantes 

através de perguntas de caracter demográfico, assim como ficar a conhecer os 

hábitos de leitura, se conheciam o termo book trailer, onde procuram 

essencialmente informação sobre livros, de modo a compreender os hábitos de 

consumo dos mesmos. Sendo assim, através das respostas dos 9 participantes 

percebe-se que o produto audiovisual em si, o book trailer, tem de se fazer 

chegar às massas e ao público que gosta de ler. Apenas 5 pessoas do total dos 

participantes sabia o que era um book trailer ( Figura 7), assim como apenas 

uma pessoa recorre a book trailer para conhecer uma obra literária. 
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Figura 7- Conhecimento do conceito book trailer. 

 

Figura 8 – Recurso a book trailers para obter conhecimento sobre livros. 

Apenas 2 dos 9 participantes recorre à pesquisa de book trailers para ficar 

a conhecer um livro. Isto poderá estar relacionado com o facto de não saberem 

da existência de book trailers. As plataformas online que publicam e divulgam os 

book trailers tem de elaborar publicações mais apelativas e apostar na sua 

divulgação, de modo a que a procura aumente e que chegue a todas as pessoas 

que lêem ou procuram desenvolver o gosto pela leitura. As plataformas que 

foram apontadas várias vezes como recurso à informação sobre um livro, foram 

as páginas oficiais das editoras dos livros, a Wook, a Google, a Fnac e a 

Bertrand. 

5
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4.2. Elementos presentes nos book trailers com produção 

estrangeira 

Os participantes responderam a questões iguais para os quatro book 

trailers à cerca de vários elementos como a música, a imagem, as personagens, 

os sons, os efeitos de música, a paleta de cores escolhida, nome do autor e da 

editora, informações de marketing/publicidade. O objetivo era compreender se 

estes elementos eram percebidos como presentes nos book trailers, ou não, e 

de que forma é que estes avaliam os elementos que estão presentes. Quanto à 

escala utilizada na avaliação dos elementos foi: nada adequado, pouco 

adequado, adequado, muito adequado, totalmente adequado. 

 

Figura 10 – Análise em escala dos elementos presentes no book trailer 1 – Miss 
Peregrine’s home for peculiar children. 

 

 Na Figura 10 e na Tabela 5 apresentada de seguida, podemos 

compreender a perceção dos participantes sobre os elementos presentes no 

book trailer 1, Miss Peregrine’s home for peculiar children. 
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Elementos  Book trailer 1 

Música Muito adequada, cria um sentimento de 

medo/suspense e excitação. 

Sons Presente. 

Efeitos Audiovisuais Presente. 

Personagens/atores Presente e em média muito adequado, mas o 

objetivo da personagem principal não é retratado 

de forma explicita. 

Ritmo da narrativa As opiniões dividem-se, mas em média é muito 

adequado. 

Nome do autor A identificação do autor encontra-se no final, com a 

imagem da capa do livro. 

Nome da editora Identificação da editora aparece no canto inferior 

direito durante todo o book trailer. 

Data de lançamento Presente no fim. 

Paleta de Cores Escura. 

Tabela 5 – Perceção dos participantes sobre os elementos presentes no Book 

Trailer 1. 

Analisando as respostas dos 9 participantes quanto ao book trailer 1 

podemos afirmar que: 

• Todos os participantes acham essencial a presença de elementos 

musicais no book trailer. 

• A música presente neste book trailer proporciona a 7 dos 

participantes um estado de espírito de medo/suspense e a 2 dos 

participantes excitação. Quanto à avaliação da música presente, as 

opiniões são positivas e dividem-se entre o totalmente adequado, 

o muito adequado e o adequado (Figura 10). 

• Estão presentes efeitos de som e de vídeo (fotografia, animação 

ou ilustração). 

• Quanto à avaliação dos elementos e efeitos de vídeo presentes, as 

opiniões dividem-se: 3 dos participantes apontam os efeitos 

presentes como totalmente adequados, assim como 3 dos 
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participantes apontam como muito adequados e os restantes 3 

apontam como adequados. Apesar das opiniões não serem 

homogéneas são positivas, como podemos ver na Figura 10. 

• Os participantes avaliam a performance dos atores/personagens 

positivamente, as respostas dos mesmos concentram-se entre o 

totalmente adequado, muito adequado e adequado (Figura 10). 

• A paleta de cores presente, segundo os participantes, é escura. 

• Os participantes quando questionados acerca da presença do 

nome do autor, responderam todos que está presente no fim do 

book trailer. 

• Quanto à identificação da editora, 6 dos participantes afirma estar 

presente no fim, 2 afirmam não estar presente e 1 diz-nos que está 

presente no início e no fim; Se fizermos uma visualização calma e 

atenta do book trailer verificamos que sim a identificação da editora 

aparece no fim bem como ao longo de todo o trailer, identificada 

através do logo (QUIRK). 

• A maioria dos participantes afirma que os nomes das personagens 

não estão presentes, assim como a data de lançamento do livro. 

• O objetivo da personagem principal não é retratado de forma 

explícita pois, as opiniões dividem-se: 4 dos participantes afirmam 

que não e 5 que sim, ou seja, não se tornou explícito ao espectador. 

• O ritmo da narrativa divide as opiniões dos participantes, 3 dos 

participantes acham que é totalmente adequado, 3 muito 

adequado, 2 apontam como adequado e 1 dos participantes aponta 

como pouco adequado (Figura 10). 

 

De seguida, a mesma análise repete-se para o book trailer 2, The good 

girl, como podemos compreender na Figura 11 e na Tabela 6. 



 

45 

 

 

Figura 11 – Análise em escala dos elementos presentes no book trailer 2 – The 

good girl. 

 

Elementos Book Trailer 2 

Música Totalmente adequado e cria um sentimento de 

medo/suspense e excitação. 

Sons Presente. 

Efeitos Audiovisuais Presente. 

Personagens/atores Presente e performance adequada. O objetivo da 

personagem principal não é retratado de forma explicita. 

Ritmo da narrativa As opiniões dividem-se, mas maioria aponta como adequado. 

Nome do autor A identificação da autora, aparece no fim acompanhada pela 

imagem da capa do livro. 

Nome da editora Presente no fim do book trailer. 

Data de lançamento Presente no fim do book trailer. 

Paleta de Cores Escura. 

Tabela 6 - Perceção dos participantes sobre os elementos presentes no Book Trailer 2. 
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De acordo com as respostas dadas pelos participantes (Tabela 6) 

podemos afirmar que: 

• Assim como no book trailer anterior, todos os participantes acham 

essencial a presença de elementos musicais no book trailer. 

• A música presente neste book trailer proporciona a 8 dos 

participantes um estado de espírito de medo/suspense e a 1 dos 

participantes excitação. Quanto à avaliação da música presente as 

opiniões são positivas e dividem-se entre o totalmente adequado, 

o muito adequado e o adequado (Figura 11). 

• Estão presentes efeitos de som e de vídeo (fotografia, animação 

ou ilustração). 

• Quanto à avaliação dos elementos e efeitos de vídeo presentes, as 

opiniões dividem-se: 1 dos participantes apontam os efeitos 

presentes como totalmente adequado, assim como 5 dos 

participantes apontam como muito adequado e os restantes 3 

apontam como adequado. Apesar das opiniões não serem 

homogéneas são positivas (Figura 11). 

• Quanto à presença de atores/personagens, a maioria respondeu 

que sim. E a maioria dos participantes avaliam a performance dos 

atores/personagens como adequada (Figura 11). 

• A paleta de cores presente segundo os participantes é escura. 

• Quanto à pergunta se o nome do autor estava incluído, gerou muita 

dúvida e respostas diferentes por parte dos participantes: 3 destes 

reponderam “não está presente”, outros 3 indicaram que está 

“presente no início e no fim” e os 3 restantes afirmam estar 

presente “apenas no fim”. 

• A identificação da editora está presente no início e no fim, segundo 

a maioria dos participantes. A resposta certa neste caso seria no 

fim, quando a capa do livro é apresentada está identificado o nome 

da autora. 
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• O objetivo da personagem principal não é retratado de forma 

explicita, pois, as opiniões dividem-se: 7 dos participantes afirmam 

que não e 2 que sim, ou seja, não se tornou explícito ao espectador. 

• O ritmo da narrativa divide as opiniões dos participantes, 1 dos 

participantes acha que é totalmente adequado, 2 muito adequado, 

5 apontam como adequado e 1 dos participantes aponta como 

pouco adequado (Figura 11). 

 

Em suma, compreendemos que segundo as respostas dos participantes, 

estes dois book trailers demonstravam grande qualidade. Os pontos fortes 

identificados em ambos, foram a escolha musical e os sons utilizados ao longo 

do trailer. Quanto aos pontos fortes do book trailer da obra The good girl, o 

primeiro elemento positivo identificado pelos participantes, foi o recurso apenas 

a imagens. O uso das imagens, cria maior suspense e impacto nos 

expectadores. Os sons impactantes, também foram mencionados. O ponto fraco 

apontado pelos mesmos foi a falta da identificação do objetivo da personagem 

principal, não é retratado de forma explicita.  

Quanto ao book trailer obra Miss peregrine’s home for peculiar children, 

os participantes compreenderam que os seus pontos fortes são os atores e a 

narrativa, que criam suspense acerca da obra. O ponto fraco desta obra, passa 

também pela falta de identificação da intenção das personagens, fica no ar. Os 

participantes gostaram dos dois book trailer, mas identificam o book trailer da 

obra The good girl como o preferido. Esta escolho deve-se ao facto de este book 

trailer ser composto apenas por imagens impactantes, tornando o trailer bastante 

criativo e apelativo. 
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4.3. Elementos presentes nos book trailers com produção 

nacional 

Analisando as perceções dos participantes sobre os book trailers de 

produção nacional selecionados, podemos ver no Figura 12 e na Tabela 7 uma 

síntese dos resultados sobre o terceiro book trailer, da obra, Não faço ideia. 

Figura 12 – Análise em escala dos elementos presentes no book trailer 3 – Não faço 
ideia. 

Elementos  Book trailer 3  

Música Quanto à escolha da música os participantes avaliam como 

pouco adequada. Cria um sentimento de medo/suspense e 

excitação. 

Sons Presente. 

Efeitos Audiovisuais Presente e pouco adequado. 

Personagens/atores Não possui atores, nem personagens. Só voz off. 

Ritmo da narrativa As opiniões dividem-se, mas em média é pouco adequado. 

Nome do autor Presente no fim do book trailer. 

Nome da editora Identificação da editora aparece no fim do book trailer. 

Data de lançamento Não está presente, apenas somos informados pela voz off 

que já se encontra à venda o livro. 

Paleta de Cores Escura. 

Tabela 7 - Perceção dos participantes sobre os elementos presentes no Book 

Trailer 3. 
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Tendo em conta sobre os as respostas dos participantes, podemos 

afirmar que: 

• Os participantes acham essencial a presença de elementos 

musicais no book trailer. 

• A música presente neste book trailer proporciona, a 6 dos 

participantes, um estado de espírito de medo/suspense e a 3 dos 

participantes excitação. Quanto à avaliação da música presente, as 

opiniões são maioritariamente negativas (Figura 12). 

• Todos os participantes afirmam estarem presentes efeitos de som 

e de vídeo (fotografia, animação ou ilustração). Quando lhes é 

pedido para avaliar os elementos de efeitos de vídeo presentes, a 

maioria dos participantes afirma que são pouco adequados (Figura 

12). 

• Todos que o book trailer não possui atores; 

• Quanto à escolha de paleta de cores presente no book trailer, a 

maioria aponta para escura. 

• Todos os participantes detetaram o nome do autor do livro, no fim 

do book trailer. 

• Afirmam a identificação da editora no fim do trailer. 

• O nome das personagens não está presente, nem o objetivo da 

personagem principal. Percebemos que faz sentido uma vez que o 

livro fala sobre como fazer a diferença no mundo da comunicação. 

• A data de lançamento do livro não está presente, segundo os 

participantes. A única referência que nos é dada no book trailer é 

em voz off, a informação de que o livro já se encontra à venda. 

• O ritmo da narrativa divide as opiniões dos participantes, 1 dos 

participantes acha que é totalmente adequado, 4 apontam como 

adequado, 3 dos participantes aponta como pouco adequado e o 

participante que resta acha que o ritmo não é nada adequado à 

temática do livro (Figura 12). 
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De seguida, o último book trailer analisado neste focus group é o book trailer da 

obra, “As condições de vida nas priões portuguesas”. Através da Figura 13 e da 

Tabela 8, podemos compreender os elementos presentes. 

Figura 13 – Análise em escala dos elementos presentes no book trailer 4 - As 

condições de vida nas priões portuguesas. 

 

Elementos  Book trailer 4  

Música Totalmente adequado e cria um sentimento de 

Medo/suspense, excitação e tristeza. Quanto à escolha da 

música os participantes avaliam como pouco adequada. 

Sons Presente. 

Efeitos Audiovisuais Presente e pouco adequado. 

Efeitos de som Pouco adequado. 

Personagens/atores Possui atores. 

Ritmo da narrativa As opiniões dividem-se, mas em média é pouco adequado. 

Nome da editora Identificação da editora aparece no fim na capa do livro, mas 

não é percetível. 

Data de lançamento Não está presente. 

Paleta de Cores Escura. 

Tabela 8 - Elementos presentes no book trailer 4. 
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De acordo com as respostas dadas pelos participantes apresentadas na 

Figura 13 e na Tabela 8, podemos afirmar que: 

• Os participantes acham essencial a presença de elementos 

musicais no book trailer. 

• A música presente neste book trailer proporciona a 6 dos 

participantes um estado de espírito de medo/suspense, tristeza a 2 

e a 1 dos participantes excitação. Quanto à avaliação da música 

presente, o feedback é negativo. A maioria divide-se entre 

adequado e o nada adequado (Figura 13). 

• A maioria dos participantes afirma estar presentes efeitos de som 

e de vídeo (fotografia, animação ou ilustração). Quando lhes é 

pedido para avaliar os elementos de efeitos de vídeo presentes, a 

maioria dos participantes afirma que são pouco adequados (Figura 

13). 

• Não possui atores. 

• A maioria dos participantes afirmam que o book trailer possui 

atores e quando questionados sobre o objetivo do personagem 

estes dizem que não está retratado. 

• A paleta de cores presente no book trailer é escura. 

• Quando questionados sobre a presença do nome do autor estes 

afirmam estar no fim do trailer. 

• A maioria dos participantes quando questionados à cerca da 

presença do nome da editora a maioria respondeu, presente no fim, 

mas os restantes participantes responderam que não estava 

presente. A maioria está certa, aparece no final na capa do livro, 

mas passa despercebido e é bastante difícil de ler devido ao 

tamanho e estilo de letra. 

• O nome das personagens e da data de lançamento do livro não 

estão identificados. 

• O objetivo das personagens não está presente. 

• Por último, o ritmo da narrativa divide as opiniões dos participantes, 

mas a maioria, aponta o ritmo como adequado (Figura 13). 
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Segundo os nove participantes, os book trailers de produção nacional 

possuem qualidade inferior aos de produção estrangeira. Para os mesmos, os 

pontos fracos dos book trailers em questão são idênticos: falta de elementos 

musicais que sejam adequados à temática da obra literária e o uso de imagens 

pouco adequadas. O ponto positivo do book trailer da obra Não faço ideia, de 

acordo com os participantes é o recurso a voz off e o facto de não recorrerem a 

personagens ou atores. Por outro lado, o ponto positivo do book trailer da obra 

As condições de vida nas prisões portuguesas são os sons utilizados ao longo 

do trailer, um exemplo é o som das grades e das portas das celas nas prisões. 

Este tipo de sons apela às emoções e transporta o espectador, no seu 

imaginário, para o local onde se passa todo o enredo – a prisão. 
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4.4. Análise cruzada: perceção global sobre os elementos mais 

apelativos e persuasivos nos book trailers 

Para conseguirmos compreender quais os elementos que os participantes 

apontam como mais apelativos e persuasivos presentes nos book trailers, é 

preciso perceber os pontos fortes e fracos dos book trailers visualizados no focus 

group. 

 

Aspetos Book trailer 1 Book trailer 2 Book trailer 3 Book trailer 

Positivos Identificação do Autor 

Identificação da 

editora (logo) 

Identificação da 

página da editora 

Trilha sonora e sons 

Narrativa e a 

performance dos 

atores 

Identificação do Autor 

Identificação da 

editora (logo) 

Trilha sonora e sons 

Recurso apenas a 

imagens 

Identificação do 

Autor 

Recurso a voz 

off 

Não usar atores 

Identificação do 

Autor 

Sons ao longo 

do trailer (ex: 

grades) 

Negativos O objetivo da 

personagem principal 

não é retratado de 

forma explicita 

 

Falta identificação da 

página da editora 

O objetivo da 

personagem principal 

não é retratado de 

forma explicita 

 

Falta a 

identificação da 

editora (logo) 

Falta 

identificação da 

página da 

editora 

Erro na escolha 

da trilha sonora 

Imagens pouco 

adequadas 

Falta a 

identificação da 

editora (logo) 

Falta 

identificação da 

página da 

editora 

Erro na escolha 

da trilha sonora 

Imagens pouco 

adequadas 

Tabela 9 – Aspectos positivos e negativos presentes nos book trailers. 
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As informações sobre o autor, a editora ou do narrador são dados 

codificados do ethos (Basaraba, 2016; Kulcinski, 2014). A forma como estão 

identificados estes elementos contribuem para o ethos, contribuindo para uma 

narrativa persuasiva. Nos quatro book trailers analisados, o nome do autor 

aparece no final do trailer, acompanhado pela imagem da capa do livro. No 

entanto, segundo Basaraba (2016), o nome do autor deveria ser mencionado 

mais do que uma vez, pois segundo este autor o facto do nome do autor se 

apresentar mais do que uma vez aumenta a força do ethos, porque relembra os 

espectadores de quem escreveu o livro, aumentando as probabilidades de estes 

pesquisarem pelo nome do autor. 

Por sua vez, é uma mais valia quando para além do nome do autor, estão 

presentes informações relacionadas com o editor ou o local de venda do livro, 

pois aumentam o peso em termos de ethos. Os dois book trailers estrangeiros, 

Peregrine's home for peculiar children e o The good girl, têm presentes a 

identificação da editora através do logótipo dos mesmos. Além do logótipo da 

editora, o primeiro book trailer desses dois, identifica o site de acesso à página 

da editora. 

O elemento musical é apontado pelos participantes como sendo um 

elemento fundamental no book trailer (Figura 14). Em conversa no decorrer do 

focus group, os participantes destacaram e afirmaram que este elemento pode 

ditar o sucesso ou insucesso de um book trailer. O pathos tem como objetivo 

transmitir ao público um determinado estado de espírito, estabelecendo uma 

conexão emocional com o enredo da obra (Basaraba, 2016; Kulcinski, 2014). Os 

sons e a música presentes ao longo do book trailer têm esse papel. O book trailer 

do livro Não faço ideia, não correspondeu às expectativas iniciais dos 

participantes devido à escolha musical do mesmo. A trilha tinha um carácter de 

thriller e suspense, o que não ia de acordo à temática do livro. 

A banda sonora é um forte fator que contribui para o pathos, na medida 

em que é através da música que podemos provocar no espectador determinadas 

emoções. O ideal é combinar os efeitos sonoros com a música, contribuindo com 

dois sinais auditivos. Os sons podem ajudar a comunicar o pathos na ausência 

de música. O pathos trona-se mais difícil de identificar quando não estão 

presentes sons nem música (Basaraba, 2016). 
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Figura 14 – Importância dos elementos musicais num book trailer. 

 

 

Segundo os participantes, os elementos que todos os book trailers devem 

conter são:  

1. Uma narrativa bem construída; 

2. Trilha sonora e sons adequados ao tema da obra literária; 

3. Construção de imagens bem conseguida e de acordo com o 

tema da obra; 

4. Recorrer a ilustrações; 

5. Utilização de animações, de modo a potencializar o 

imaginário de cada um. 

Os sons presentes num book trailer devem criar emoções e impacto no 

seu espectador, assim como as imagens presentes no mesmo. O logos está 

presente nos book trailers através de vários elementos, nomeadamente, o 

narrador e as personagens (Basaraba, 2016) 

Através da análise das respostas e pelos comentários que os 

participantes iam fazendo ao longo do focus group, podemos fazer um 

levantamento de alguns pormenores que estes apontaram como melhorias para 

os book trailers (ver Figura 15). 

9
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Figura 15- Análise individual dos book trailers visualizados. 

 

Para os participantes existiu uma diferença bastante notória entre os book 

trailers produzidos em Portugal e no estrageiro, principalmente na medida em 

que a qualidade das imagens e os elementos sonoros foram mais adequados no 

caso dos book trailers estrangeiros. Aos olhos dos participantes, os book trailers 

nacionais são pouco trabalhados em comparação com o book trailer do livro Miss 

Peregrine's home for peculiar children e o book trailer do livro The good girl, de 

produção estrangeira. 

As opiniões quanto ao livro que gostaram mais não foram homogéneas, 

ao contrário do que aconteceu quando questionados sobre qual o book trailer 

que apreciaram menos, todos os participantes apontaram o livro Não faço ideia, 

como o pior da amostra. Isto deveu-se ao facto dos elementos sonoros e o tipo 

de narrativa confundir e não levar os espectadores à verdadeira temática do livro. 

Book trailer 1

•"Os elementos de maketing e locais de venda e distribuição 
poderiam estar evidenciados" afirmação do participante 3.

Book trailer 2

•Os elementos de efeitos de video (fotografia, animação e ilustração) 
foram pela maioria dos participantes (participante 1,3,6,7,8 e 9) 
apontados como um elemento a melhorar neste book trailer.

Book trailer 3

•A escolha músical foi desadequada tendo em conta a temática do 
livro (participante 3,4,5,7 e 8), logo fariam alterações na banda 
sonora escolhida para o book trailer. Assim como, o ritmo da 
narrativa deveria ser adequado à temática do livro.

Book trailer 4

•"O ritmo da narrativa e os elementos de efeitos de video (fotografia, 
animação e ilustração) deveriam relacionar-se mais com a temática 
da obra literária", afirmação do participante 3, 8 e 9.
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O enredo do livro não correspondia às expectativas criadas pelo book trailer, na 

medida em que este passava a ideia de se tratar de uma história de 

suspense/thriller, o que não corresponde à realidade. O livro fala sobre 

comunicação. 

Quando questionados acerca dos elementos que acham menos 

apelativos presentes nos book trailers que visualizaram, os participantes 

apontam o recurso a atores como um erro. Para os inquiridos, os atores 

estragam a possibilidade do espectador ao visualizar um book trailer de imaginar 

e construir as personagens na sua mente. Outro elemento apontado pelos 

mesmos, é a narrativa que deve ser elaborada com bastante atenção. O book 

trailer não deve reduzir em demasia a narrativa da história, de modo a que o 

espetador compreenda do que se trata a obra literária. Curiosamente, é 

apontado por apenas um dos participantes (participante 2), que o uso de 

imagens como forma de contar a história pode ser mais impactante do que o uso 

de voz off e atores profissionais. 

Em suma, e atendendo às respostas à pergunta “De que modo os book 

trailers poderiam ser mais persuasivos, de forma a despertar o interesse de 

potenciais compradores de livros?”, os participantes apontam: 

• Devem despertar a curiosidade do leitor, através de um resumo da 

narrativa, deixando o final em aberto. 

• Levantar o véu no que toca ao conteúdo da obra literária, não deve 

ser uma narrativa superficial, aprofundando a temática e a 

interação com as personagens do livro em questão. 

• Se o book trailer for interessante graficamente, visualmente e a 

nível sonoro não é necessário adiantar muito do enredo para 

prender a atenção do espectador. 

• Elaborar uma apresentação da contracapa de forma breve, clara e 

sucinta, de modo a suscitar interesse na leitura do livro, assim 

como o uso de efeitos audiovisuais adequados para o contexto do 

livro. 

• Podem oferecer ao espectador mais informação acerca do livro. 
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• O enredo e a narrativa são essenciais para a compra do livro, tal 

como todos os elementos positivos, como as músicas e as imagens 

presentes. 

• O conteúdo deve ser evidenciado através da imagem e de sons. 

• A história deve ser retratada de maneira adequada, evidenciando 

o conteúdo e com efeitos sonoros apelativos. 

• Os produtores quando elaboram um book trailer, devem investir 

essencialmente no som e na narrativa, de modo a que a narrativa 

se torne mais expressiva. 

 

Neste focus group optámos por estudar pessoas de Gerações diferentes 

como já foi mencionado ao longo do documento, de modo a compreender se 

existiam relações diferentes com este recurso, que é o book trailer. Com a 

análise das respostas desta amostra, podemos concluir que as Gerações a que 

cada participante fazia parte não influenciou a familiarização dos mesmos com 

a temática em análise. Curiosamente, as respostas foram bastante homogéneas. 

As palavras com mais frequência ao longo das respostas dos 9 inquiridos foram: 

música, imagens, narrativa e sons. 
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5. Infografia e recomendações para a criação de book 

trailers apelativos e persuasivos 

Através da análise realizada anteriormente ao focus group elaborado, é 

possível compreender alguns dos elementos que fazem a diferença quanto ao 

tornar uma obra literária interessante aos olhos do público-alvo. 

Com o levantamento de todos os pontos favoráveis que influenciavam a 

opinião do público de modo a potenciar a compra do livro, elabora-se uma 

infografia que poderá ser uma mais valia para as editoras e para os autores 

quando concretizam ou idealizam o book trailer de um livro (ver Figura 16). 

A infografia foi elaborada no programa de edição Adobe Illustrator, 

recorrendo a um banco de imagens e a criação própria de outras de modo a 

construir uma infografia apelativa. 

Para a elaboração de um book trailer é essencial o logos como verificámos 

anteriormente na revisão de literatura presente (Abreu, 1999; Basaraba, 2016; 

Kulcinski, 2014; Reiman, 2010). Assim, o logos precisa ser trabalhado de modo 

a persuadir o espectador à compra do livro. Esta técnica de persuasão, leva os 

editores a criarem mini histórias digitais, como os trailers de filmes e livros 

(Basaraba, 2016). 

Além do logos, existem mais dois aspetos que influenciam o público no 

âmbito da persuasão. O ethos é uma mais valia segundo os resultados da 

amostra. Por sua vez, o logos presente no argumento utilizado no book trailer, 

estabelece a relação entre o enredo e a formato audiovisual (Basaraba, 2016). 
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Figura 16 – Infografia: 15 elementos que tornam os book trailers mais apelativos e persuasivos. 
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Através da análise das respostas dos participantes do focus group 

realizado e fundamentado pela revisão de literatura é recomendável aos editores 

e realizadores de book trailers incluírem nos mesmos: 

• Identificação da personagem principal de forma a que o espectador 

criar curiosidade. 

• Identificação da editora. 

• Identificação do autor do livro. 

• Identificação do livro a que se refere o trailer. 

• Narrativa apelativa e que apresente o resumo da história presente 

no livro. 

• Revelar alguns pontos-chave do enredo ao longo do book trailer 

de, modo a suscitar interesse na obra literária. 

• A utilização de banda sonora adequada à temática da obra literária, 

pois muitas vezes as sensações e emoções não são bem 

trabalhadas, muito por causa da escolha errada da música. Um 

thriller pede uma banda sonora diferente de um romance. 

• Elaboração de imagens impactantes e que criem interesse ao 

público. 

• A utilização de vários estímulos visuais são uma mais valia no que 

toca a prender o espectador. Ao recorrer a imagens, animações, 

atores ou ilustrações estamos a ajudar a transportar o clima da 

história, assim como ajuda a envolver o espectador com a história, 

contribuindo para o pathos. 

• O ritmo do book trailer, muitas vezes desvalorizado, pode ter um 

impacto positivo ou negativo no espectador. O ritmo deve ser então 

elaborado dependendo do objetivo, mensagem ou emoções que se 

deseja passar ao espetador em sintonia com os múltiplos estímulos 

visuais que estão presentes no book trailer. 

• A presença da capa do livro é essencial pelo menos uma vez no 

book trailer, de modo a que o espectador memorizar visualmente a 

mesma, para, mais tarde, quando for comprar o livro, identificá-lo 

facilmente. Esta, normalmente, aparece no final com o objetivo de 
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ser a última imagem que o espectador vê. Também a presença de 

informações de marketing ou de vendas podem ser cruciais para a 

venda da obra literária, pelo que devem ser divulgadas no book 

trailer os locais de venda, o web site da editora e do autor, caso 

tenha. 

• A data do lançamento da obra literária, o local de venda da mesma, 

o formato disponível para compra, muitas vezes um resumo da 

história, é crucial para levar o espectador a concretizar a compra. 

• Além da banda sonora, o uso de sons associados a emoções, 

ajudam a elevar o sentimento que determinada imagem tem como 

objetivo transmitir ao espetador. No caso de um momento de 

suspense, o uso de respiração ofegante ajuda o espectador a criar 

a emoção certa. 

• O book trailer deve ser acompanhado por um pequeno texto abaixo 

do vídeo com informações básicas e essenciais sobre o livro. Este 

texto vai ajudar o espectador a compreender a temática do book 

trailer que vai ou esteve a assistir. O pequeno texto deve incluir 

uma pequena biografia do autor, um resumo da obra literária, assim 

como informações acerca dos websites de redes sociais, 

plataformas ou blogues onde podem aceder a mais informação. 

Acompanhado sempre de hiperligações. 

• O book trailer deve conter não mais de 3 minutos, mas segundo a 

nossa amostra no focus group, cerca de um minuto e meio é o 

suficiente para criar um book trailer apelativo e que resuma os 

pontos-chave da obra literária; 

• Segundo os participantes deste estudo, o Facebook e o Youtube 

são as plataformas mais usadas na procura de informação acerca 

de livros. Assim, é essencial que as editoras e os autores apostem 

a comunicação e a distribuição de informação acerca dos livros e 

respetivos book trailer no digital. 
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6. Conclusão e considerações finais 

Os book trailers são uma ferramenta audiovisual relativamente recente e 

da qual as editoras e os autores devem tirar partido. Na era digital que 

atravessamos, hoje, é no meio digital que o público se encontra, a web permite 

um elevado nível de proximidade com os leitores. Os consumidores de livros 

procuram informação acerca de uma obra nas diversas plataformas digitais que 

têm à sua disposição. A informação deve ser clara, sucinta e quase instantânea, 

de modo a criar interesse e induzir o público à compra. 

O tema deste trabalho de investigação contribuiu para compreender 

melhor os book trailers e quais os elementos que devem estar presentes nos 

mesmos, que contribuem para apelar e persuadir o público-alvo. Assim, os 

contributos realçados, mencionados pelos participantes do focus group do 

presente estudo, têm como intuito ajudar os autores e as editoras a aumentar o 

valor de uma obra literária, através do recurso a um produto audiovisual que é o 

book trailer. Ao acrescentarmos valor à obra, estamos a criar um engagement 

que se irá refletir no nível de interesse dos espetadores quanto à mesma. 

A comercialização de uma obra literária também beneficiará com o uso de 

book trailers como ferramenta de divulgação. Através dos mesmos, os autores e 

as editoras, podem ampliar o seu modo de atuação e a sua presença online. O 

marketing digital deve ver os book trailers como um aliado na promoção dos 

livros e ver a elaboração deste conteúdo audiovisual como um investimento que 

irá acrescentar valor tanto à editora como ao autor, verificando mais tarde o 

retorno deste investimento inicial. Os book trailers têm bastante potencial e a 

nível nacional ainda são um recurso publicitário muito pouco utilizado. Através 

do focus group realizado, podemos compreender que existe muita disparidade 

no tipo de produção e realização audiovisual de um book trailer.  

Quanto às Gerações (X, Y e Z), analisando somente a amostra em estudo, 

podemos compreender que as Gerações não influenciam o modo como os book 

trailers são vistos pelo público. Se um book trailer conter elementos que captem 

a atenção, ou seja, se os mesmos possuírem elementos como sons, banda 

sonora, imagens, personagens, efeitos de som e vídeo, estamos perante um 

book trailer apelativo e persuasivo para qualquer uma das 3 gerações. A 
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narrativa e o storytelling também assumem um papel importante na construção 

deste conteúdo audiovisual. 

Através das conclusões anteriormente mencionadas, podemos 

compreender que existem algumas medidas que podem ser implementadas de 

modo a contribuir para o sucesso do uso de book trailer de modo a criar valor e 

a levar à compra pelos espectadores, sendo estas: 

• Os book trailer poderiam ser incluídos nos web sites das livrarias, 

das editoras e dos autores, de modo desputar interesse no público 

quanto à obra literária a que se refere. 

• A divulgação dos book trailers nos web sites das social medias 

oficiais das livrarias, editoras e autores, visto que é nestas 

plataformas que o público em geral se encontra. 

• As livrarias poderiam ter um espaço dedicado à visualização e 

promoção de book trailers. 

• As editoras poderiam criar sessões de divulgação dos book trailers 

nas livrarias, de modo a promover o lançamento de um livro ou de 

um autor. 

• Os book trailers poderiam ser divulgados na TV. 

Como em qualquer investigação, também nesta, ao longo do seu 

desenvolvimento, foram surgindo limitações. A primeira limitação foi quanto à 

revisão de literatura. Os artigos publicados acerca da temática – book trailer, 

ainda não são muitos e são essencialmente acerca do fenómeno em si e a sua 

caracterização. O estudo da relação entre os book trailers e a venda de livros 

ainda é muito incipiente. Quanto ao focus group, todo o processo foi um pouco 

lento devido à dificuldade em conciliar agendas, para conseguir disponibilidade 

de todos os participantes para a sessão conjunta. Os participantes foram 

escolhidos por conveniência, sendo o objetivo estudar pessoas de diferentes 

gerações (X, Y e Z). 

Para futuras investigações poderá ser uma mais valia estudar book trailers 

de géneros específicos, de modo a compreendermos quais as diferenças que 

devem existir na elaboração e no conteúdo de um book trailer consoante o seu 

género (romance, crime, thriller, etc.). Estudar os book trailers junto das editoras 
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seria o próximo passo a seguir, perceber se este recurso efetivamente traz 

retorno às editoras e aos autores, tanto a nível comercial, de notoriedade da 

marca e do autor, bem como, se acrescenta valor aos mesmos. Sem dúvida que 

o estudo deste fenómeno deve ser esmiuçado pelas editoras, pois irá resultar 

num desenvolvimento e melhoramento na indústria editorial. 
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