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NOME: Susana Rodríguez Barcia (Universidade de Vigo) 

MAIL:        barcia77@uvigo.es                                         TELÉFONO: 986818645 
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Nº DE ESTUDANTES PARTICIPANTES (Máx.4): 2 

- Abril López de Luzuriaga Comesaña  

- Andrea Veiga Paz  

 

TÍTULO DO PROXECTO: A linguaxe da publicidade nas redes: novas estratexias da comunicación 
comercial 

 
RESUMO: A comunicación comercial está en continuo proceso de adaptación aos novos requirimentos e 
demandas da sociedade ao mesmo tempo que evoluciona en consonancia coa revolución tecnolóxica, 
aproveitando as novas posibilidades audiovisuais que permiten os dispositivos intelixentes. Neste contexto, 
a análise das estratexias publicitarias nas redes sociais preséntase como un tema actual e relevante, pois a 
comunicación nas redes condiciona notablemente os hábitos de vida e consumo, especialmente da 
mocidade. As mensaxes inoculan nas consumidoras e consumidores necesidades e desexos de forma 
novidosa, non a través dos recursos da publicidade tradicional, senón de estratexias nas que hai que poñer 
o foco dende a lingüística. Tanto a análise multimodal coma a análise crítica do discurso poden empregarse 
como metodoloxías para coñecer e explicar as novas fórmulas publicitarias que están plenamente instaladas 
en redes de grande difusión como Instagram. Este proxecto parte destas ideas e asume este enfoque 
metodolóxico co fin de acadar os obxectivos expostos no apartado correspondente. 

 
 

OBXECTIVO: Coñecer as estratexias e recursos publicitarios presentes en redes sociais. Coma obxectivo 
secundario, identificar as principais características da linguaxe comercial de Instagram no ámbito da 
cosmética e moda.  

 

HIPÓTESE: A comunicación publicitaria realizada nas redes sociais adapta as estratexias lingüísticas ao 
perfil de usuaria/o  de xeito empático e personalizado. A publicidade actual fúndese coa rede de amizades 
ata diluír o perfil comercial co fin de convivir de forma natural na socialización do individuo. 
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PLAN DE TRABALLO:  
 

 Descrición da tarefa 
Decembro 2019-Febreiro 2020 Realización de actividades complementarias: Obradoiro de busca 

de fontes secundarias. 
Localización e lectura de fontes secundarias. Coñecer os 
antecedentes da investigación resulta primordial para abordar o 
estudo de forma rigorosa e para presentar resultados novidosos.  

Febreiro 2020-Abril 2020 Realización de actividades complementarias: Charla 
metodolóxica. 
Compilación do corpus de textual. Estará conformado por 300 
post/anuncios de Instagram, extraídos de perfís especializados en 
cosmética e moda. 

Maio 2020-Xullo 2020 Análise lingüística do corpus textual. Análise estatística. 
Setembro 2020-decembro 2020 Redacción da investigación  
2021 Realización de actividades complementarias: Visita á FFT 

Presentación de resultados segundo o calendario de defensas 
públicas marcado pola Xunta. 

 
 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  
Obradoiro de busca de fontes secundarias.  
Charla metodolóxica.  
Visita ás instalacións da FFT.  
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