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RESUMO

A marca é, atualmente, considerada um dos maiores ativos que a organização possui. Para
gerar diferencial competitivo agregado à marca, tornou-se fundamental nas ações de
marketing desenvolvimento de marca forte, pois essa possui a capacidade de influenciar a
percepção de valor dos consumidores. É crucial à empresa utilizar um discurso que posicione
sua marca de forma diferenciada no mercado, através de estratégias de persuasão que visem
ao fortalecimento da marca através das peças publicitárias. Este trabalho visa identificar as
estratégias discursivas empregadas em peças publicitárias veiculadas nas revistas femininas
Contigo, Cláudia, Nova e uma peça publicitária da embalagem do produto, utilizadas para a
construção de duas marcas, a Dove e a Seda. Elas respondem por portifólios e públicos
distintos de produtos de beleza produzidos e comercializados por uma mesma empresa, a
Unilever. A análise mostra alguns mecanismos específicos de funcionamento da publicidade
de produtos de beleza, ao mesmo tempo em que confirma e elucida princípios norteadores da
prática discursiva e social da publicidade contemporânea.

Palavras-chave: Marca; Posicionamento; Análise semiótica; Ethos; Discurso.

ABSTRACT

The brand is currently considered one of the largest assets the organization has. In order to
generate a competitive differential aggregated to the brand, it became fundamental for the
marketing actions the development of a strong brand, for this has the capacity of influencing
the consumers’ perception of value. It is crucial for the company to use a discourse able to put
its brand into the market in a different way, through persuasion strategies which aim the
strengthening of the trademark through publicity. This study identify the discursive strategies
applied to advertisements which are in the magazines for women Contigo, Cláudia, and Nova,
and advertisements from packages used in the construction of two brands, Dove and Seda.
They respond to distinct portfolios and audience of beauty products and are marketed by the
same company, Unilever. The sample shows some specific mechanisms of beauty products
publicity functioning, at the same time confirming and clarifying guiding principles of the
discursive and social practice of the contemporary publicity.
Key-words: Brand; Positioning; Semiotic analysis; Ethos; Speech.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente constata-se que o comportamento do consumidor moderno alterou-se. A
ampliação da oferta de produtos nacionais e estrangeiros e a expansão dos tipos e quantidade
de canais de distribuição impactaram a construção da identidade dos sujeitos na ordem social
relacionando-a ao consumo cultural. Pode-se dizer que há um novo consumidor (CASTELLS,
1999; PECI, 2000; CAMPBELL, 2001; SLATER, 2002; GONÇALVES, 2006). Esse “novo”
consumidor pode ser caracterizado como exigente, bem informado e crítico em relação à
qualidade e à questão de um preço mais acessível. O consumidor procura um atendimento
personalizado e busca organizações com as quais se identifiquem: suas percepções e estilo de
administrar sua vida, visto que ele é mais seletivo, sensível ao preço, mais sofisticado e
consciente dos seus direitos.
As empresas experimentam concorrência acirrada em relação aos seus produtos na
contemporaneidade globalizada seja em âmbito nacional como internacional. Enfrentam,
concomitantemente, os impactos da chamada economia informal, ou seja, os mercados
alternativos de “produtos piratas”, com preços e qualidades inferiores. Conforme Tavares
(2008), os produtos não originais disponibilizados são, às vezes, de qualidade tal que chegam
a confundir os consumidores. Os desafios do mercado formal e do informal precisam ser
superados pelas empresas, com vistas à sustentabilidade corporativa e sobrevida da empresa,
que é a própria razão de ser da empresa. Para tanto, as empresas se adaptam e buscam se
antecipar aos anseios dos seus consumidores. Como se viu o novo consumidor busca
inovações e bom atendimento. Para se manter fiel à empresa precisa se assegurar que a
empresa ofereça benefícios superiores às demais empresas. Os benefícios desejados, no
entanto, não somente aqueles relacionados diretamente ao produto ou exclusivamente
indicados pelo preço. Os benefícios envolvem questões afetivas, sociais, culturais e
idiossincráticas. O conjunto de características que envolvem as múltiplas dimensões desses
benefícios é concretizado nos valores e conceitos que a marca do produto ou empresa veicula.
Assim, uma das alternativas para as organizações é construir e estar atentas para o
posicionamento das marcas que veicula. As empresas conseguem criar laços com seus
consumidores, os quais, através da marca, superam as dificuldades dos mercados formais e
informais globalizados.
A escolha do nome da marca, associações que a fortaleçam e estabeleçam distinções e

10

que contribuam para facilitar o processo de decisão do consumidor são elementos vitais para a
definição das ações estratégicas de posicionamento das marcas.
Como se viu, a solução de continuidade para operar a fidelidade do novo consumidor
encontrada, nas últimas décadas, foi a construção e reforço de elo entre a marca e o
consumidor, em relação que ultrapasse a simples ligação comercial da oferta e demanda.
Quando o consumidor se identifica com a marca, estabelece relacionamento estreito,
criando elo afetivo forte. Essa relação é construída e não é definitiva, estanque, mas é sempre
produzida em cada contato. Para fortalecer essa relação, é necessário que se conquiste o
consumidor em todos os encontros. Logo, as empresas que obtêm sucesso são aquelas que
conseguem surpreender seus clientes, disponibilizando, no mercado, produtos novos,
antecipando as suas expectativas, mas sempre em torno de uma identidade sócio-cultural
forte: sua marca que se torna a “cara” da empresa.
A identidade da marca se forma da mesma maneira que a identidade do indivíduo. É
construída e não dada naturalmente, é um agir no mundo, portanto, é social, política, cultural e
dinâmica. A marca é uma imagem, que pode ser positiva ou negativa: depende de como se faz sua
história e como se dá sua performance. Essa se faz desde o ambiente interno, por intermédio dos
líderes, funcionários e colaboradores, até a manifestação no ambiente externo que envolve
fornecedores, distribuidores e a sociedade em geral, antes mesmo de alcançar seu público, os
consumidores. A marca se torna forte na mente do consumidor. Ao pensá-la, logo são evocados
atributos como confiança, solidez, credibilidade, legitimidade, identificação e missão social.
A marca possui história na sociedade e passa a fazer parte da vida do indivíduo, pois é
um ser social. Cria-se em relação à marca um sentimento afetivo e relação real que a difere
das demais e a torna única. O sentido da marca se organiza em torno dos valores e conotações
que uma marca é capaz de projetar sobre os seus produtos, ou seja, é capaz de criar valor. As
práticas de consumo não são simplesmente aquisições de bens para assegurar a sobrevivência
física e biológica. Estão imbricadas em instâncias simbólicas e sócio-culturais. O objeto de
troca é o sentido que é corporificado (ou seja, ganha corpo, existência na realidade) através da
marca. Quando a marca se comunica com seus consumidores, manifesta-se através de
recursos da linguagem verbal e não-verbal com referências simbólicas e construções sociais e
culturais. O sentido é o motor central da marca e é essencial para a estratégia de
fortalecimento da marca junto ao mercado consumidor.
As ações estratégicas de construção e posicionamento das marcas podem ser
compreendidas dentro das estratégias de propaganda e publicidade.

11

As peças publicitárias que compõem o corpus desta pesquisa serão também
submetidas à apreciação dos estudantes de pós-graduação Stricto Sensu do Mestrado em
Administração da Faculdade de Pedro Leopoldo, na disciplina de Gestão de Marcas, sob a
supervisão do orientador desta pesquisa Dr. Mauro Calixta Tavares, buscando outros olhares
com o objetivo de complementar e enriquecer o trabalho, e avaliar se a estratégia persuasiva
identificada alcança as reações esperadas de seus enunciatários.

1.1 Contextualização

Pesquisadores como Baudrillard (2000), Canclini (1999), Thompson (1998),
Gonçalves (2006), Slater (2002) analisam as novas teorias de comunicação e da informação
nas sociedades contemporâneas e consideram a propaganda e a publicidade1 como fonte de
repertórios simbólicos, geradora de produção de sentidos, ser social instaurador de percepção,
sensibilidade, de padrões de sociabilidade e que impacta e é impactado pela sociedade,
podendo mesmo vir a ser elemento central na construção de uma nova sociedade.
Para se adaptar ao novo consumidor e não apenas sobreviver, mas também permanecer
e expandir, as empresas se mobilizam incessantemente em busca de inovações. Um dos
caminhos é a construção de mensagens publicitárias eficazes e dinâmicas que acompanham a
atividade de interpretação da sociedade e as práticas de consumo. Adaptam seus discursos e
procuram participar do “jogo” dos seus consumidores acostumados à cultura midiática.
Para Gonçalves (2006), na busca da criatividade e de falar a “língua” do público-alvo
das empresas, a publicidade e a propaganda tendem a produzir mensagens icônicas,
reforçadas em estratégias mnemônicas e de alta absorção como as chamadas e os slogans. A
palavra não precisa dizer, pois a imagem sintetiza o pensamento e dispensa explicações.
Vestergaard e Schoroder (2000) afirmam que, normalmente, a propaganda e a publicidade são
pouco informativas, ou seja, utilizam em menor intensidade a linguagem referencial, e são
superabundantes em sugestões afetivas, metáforas e símbolos.

1

A diferenciação entre os termos publicidade e propaganda é feita no próximo capítulo. Ao longo do trabalho,
no entanto, esses termos serão utilizados de forma intercambiável e na maior parte das vezes como uma única
expressão: publicidade e propaganda. Será empregada a expressão “peça publicitária” ou “peça” para fazer
referência ao conjunto imagem e texto publicitário, enquanto produto final ou resultado do processo de
construção do ato de comunicação publicitária, considerando o suporte fixo (outdoor, revista, jornal, panfleto,
folder etc) ao qual se vincula.
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As grandes agências publicitárias empregam psicólogos e sociólogos e, através de
pesquisas de opinião, procuram determinar valores e imagens que possuam maior
representação junto ao público-alvo de cada canal de comunicação. A idéia é que o anúncio
deva preencher a carência de identidade dos consumidores (leitores, ouvintes, observadores,
internautas, passantes etc), para que esses confirmem os valores e estilos de vida desejados, os
quais são veiculados pela marca e a partir dela possam compreender o mundo e encontrar seu
lugar nele. Assim, determinado produto insere-se em um processo de significação que
consiste em se associar uma desejada (social e subjetiva) identidade a um produto específico,
de modo que a carência de identidade do indivíduo se transforme na carência do produto.
Lipovetsky (1987) salienta que a publicidade e propaganda são espaços de confluência
de discursos, que se comportam com estreita consonância com o modo de dizer de
determinadas épocas históricas.
Os valores divulgados através da propaganda e publicidade levam o indivíduo não apenas
a adquirir o produto, mas a assumir os comportamentos e valores veiculados na marca com a qual
se identifica. Os efeitos de sentido e os valores construídos na marca provocam o imaginário das
pessoas, já que o discurso e ou influência social estão intimamente relacionados:
A linguagem publicitária como uma das linguagens sociais, utilizando elementos
característicos da sociedade, época e do meio, também recorta a realidade e enfatiza
aspectos que revelam o mundo que se quer ‘vender’ ou o ponto de vista que se
deseja construir (GONCALVES, 2002 p. 14).

A propaganda e a publicidade estabelecem e compartilham o ato de instituir, com
outras práticas sociodiscursivas, novos códigos de interpretação do mundo e de ação sobre
ele. As capacidades perceptivas do receptor das mensagens modificam-se seguindo os códigos
visuais, simbólicos e se adaptam à linguagem publicitária e ao discurso publicitário que são
dinâmicos.
O discurso publicitário é institucionalmente legitimado e possui suas normas e
estruturas lingüísticas padronizadas. O discurso publicitário nas sociedades de consumo
ocidentais da contemporaneidade se caracteriza pela economia textual (poucas palavras),
imagens arrojadas, uso estratégico de cores, legendas e frases instigantes, aludindo a dada
realidade que se deseja evocar. Ao mesmo tempo, parece não retratar a realidade, mas um
mundo paralelo imaginário, um universo feérico. Em certas peças publicitárias opta-se,
mesmo, por não expor o produto, vedete e motivo da existência do anúncio, mas indicar uma
identidade ou perfil para o consumidor idealizado ou o mundo de desejo que o seduz. Essa
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estratégia busca desassociar a marca do objetivo principal da empresa e da peça publicitária
que é a venda do produto, que, porém, é apenas dissimulada, nunca bloqueada, remetendo o
consumidor a esferas de auto-realização, auto-identificação, status e motivações as mais
diversas. O que ocorre é uma espécie de “apagamento” da visibilidade das intenções
mercantis, não sua neutralização.
Nas mensagens publicitárias recorre-se a inúmeros procedimentos retóricos e outras
formas de engajamento dos destinatários das locuções visando potencializar as estratégias de
captação da fidelidade do cliente.
Nessa perspectiva é que Vestergaard e Schoroder salientam que propaganda e a
publicidade constroem universo imaginário em que o receptor consegue materializar os
desejos insatisfeitos de sua vida diária, e que elas
Convida[m]-nos [nós como consumidores] a entrar no seu paraíso imaginário [...]
espelho mágico, no qual uma interpretação mais sutil nos permite discernir os
contornos do generalizado descontentamento popular com a vida cotidiana e com as
oportunidades que nos proporciona a sociedade em que vivemos. Portanto, a
propaganda [e a publicidade] se fundamenta[m] no desejo subconsciente de um
mundo melhor. (VESTERGAARD; SCHORODER, 2000, p. 132).

Thompson, com foco na produção da marca como um mundo habitável pelo
consumidor a partir dos materiais simbólicos e culturais elaborados no discurso publicitário,
afirma que:
A profusão de materiais simbólicos pode fornecer aos indivíduos os meios de
explorar formas alternativas de vida de um modo imaginário e simbólico; e
conseqüentemente permitir-lhes uma reflexão crítica sobre si mesmo e sobre as reais
circunstâncias de suas vidas. Através de um processo de distanciamento simbólico,
os indivíduos podem usar os materiais mediados para ver suas próprias vidas numa
luz. (THOMPSON, 1998, p. 185).

O discurso publicitário que constrói a marca pode, efetivamente, operar em
implicações positivas para a vida dos indivíduos, no momento em que lhes oportuniza
conhecer novos horizontes, identificar-se com eles e começar outras buscas, e com isso criar
desejos, estabelecer críticas e pontos de comparação sobre suas próprias condições de vida.
Por outro lado, pode resultar em frustrações, pois o indivíduo, ao perceber as limitações de
seu mundo “real” que, muitas vezes não é tão belo como o anunciado pela mídia, pode se
sentir inferiorizado, diminuído em sua dignidade, desvalorizado ou insuficiente.
A propaganda e a publicidade se fundamentam no desejo do sujeito por um mundo
“melhor”. Pinto (1997, p. 11) diz que a publicidade é uma das linguagens de sedução mais
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ativas e eficazes na contemporaneidade, à qual a sociedade se rende em intensidade e
extensão muito cujos limites ainda é pouco conhecido. Seduz os sentidos e a mente, acaricia,
com suas mensagens, os mais secretos desejos através da tela da televisão, das páginas das
revistas, cartazes, outdoors, e faz com que se considere, a todo momento, que é o próprio
indivíduo e seus desejos que ali se espelham.
Dizer essa linguagem como linguagem de sedução é conceito abrangente que engloba
processos psicológicos, ideológicos, simbólicos, sociais e de gestação de sentido na
publicidade. Pinto (1997) aponta-a como fato de um processo semiótico complexo que tem
suscitado inúmeras reflexões devido à centralidade que assumiu nas modernas economias
capitalistas. A mensagem lingüística e a mensagem icônica se organizam, dentro de uma peça
publicitária, como dispositivo argumentativo e de efeito, colocados em uma encenação do
discurso, com a finalidade de produzir uma explicação e uma justificativa de uma realidade
que se auto-enuncia como o real e o desejável. Percebe-se, pois, um jogo entre as formas e
sentidos em uma produção discursiva publicitária que, no entanto, é decidido
antecipadamente. O plano icônico e o verbal conservam entre si relação de cumplicidade
argumentativa, ou seja, de ancoragem2, de redundância, de revezamento ou de
complementaridade, mantêm parceria que, como uma bússola, irá orientar a direção e a
construção do sentido.
Charbol e Charaudeau (1989) apud Guadanini (2002) consideram que a mensagem
publicitária tem como principal objetivo individualizar, ou seja, singularizar uma marca em
relação a outras marcas, como resposta às demandas da realidade do consumidor:
[...] é possível fazer a hipótese, para análise do discurso publicitário, que toda
asserção da mensagem publicitária é uma resposta aos argumentos circulantes no
discurso social, a propósito das qualidades do produto. (CHABROL;
CHARAUDEAU, 1989, apud GUADANINI, 2002, p. 37).

A publicidade e a propaganda recorrem aos lugares comuns, aos saberes e aos valores
compartilhados socialmente, e criam discurso compatível com o tipo de destinatário visado,

2

Barros explica que a ancoragem, em uma noção semiótica, é “[...] o procedimento semântico do discurso por
meio de que o sujeito da enunciação “concretiza” os atores, os espaços e os tempos do discurso, atando-os a
pessoas, lugares e datas que seu destinatário reconhece como ‘reais’ ou ‘existentes’ e produzindo, assim, o
efeito de realidade ou de referente” (BARROS, 2002, p. 84). Redundância, revezamento e
complementaridade são procedimentos também semânticos. Barros também indica que Humberto Eco
relaciona a redundância à abertura, como procedimento semelhante à tensão entre metonímia versus
metáfora. Todos esses procedimentos operam com os múltiplos significados e a produção de sentido através
de aproximação, repetição, distanciamento, ênfase e contraposição das unidades lingüísticas e semióticas em
ação. Esses conceitos são utilizados também pela Teoria da Comunicação.
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discurso preocupado com o que dizer, como dizer e a quem dizer, o que interessa ao públicoalvo. Todo esse esforço se dirige à construção da marca como um espaço e um tempo, um
mundo desejável e habitável para o consumidor. Nesse esforço, se diluem as diferenças das
condições reais e ideais.
Nesta dissertação, pretende-se identificar como as estratégias de persuasão
empregadas no discurso publicitário são construídas para o fortalecimento da marca em peças
publicitárias brasileiras de produtos de beleza. A análise se concentrará nas estratégias de uma
única empresa que construiu duas marcas, com ênfase na dinâmica de sentidos e símbolos que
constroem essas marcas, como seres sociais distintos da empresa que os criou e alimenta.
Analisar-se-á a empresa Unilever e duas estratégias diferenciadas de construção de marcas,
ambas de produtos de beleza femininos: a da linha Dove e a da linha Seda. Essas marcas
constituirão estruturas exemplares para que se possa entender a moderna e intricada relação
empresa e consumidor através da marca.
Para compreender o discurso buscou-se instrumental da Teoria Semiótica. A
competência e a abrangência dos recursos epistemológicos e categorias da teoria de marketing
por vezes se mostram insuficientes para a compreensão dos mecanismos internos e externos
presentes na construção do discurso da propaganda e da publicidade. Visando à análise do
potencial significativo e comunicativo de uma peça publicitária tornou-se necessário recorrer
a outros saberes, como os da abordagem semiótica. Essa opção tem seus ônus e bônus. De um
lado, é enriquecedor o diálogo interdisciplinar pelas várias perspectivas oportunizadas. Por
outro, exige da pesquisadora um esforço de compreensão e flexibilidade para o trânsito entre
epistemes, categorias, procedimentos e definições diferentes, por vezes, dificilmente
reconciliáveis. No entanto, a perspectiva de ganhos e o desafio da descoberta superam os
temores dos novos caminhos. Daí, a opção pelo diálogo interdisciplinar entre o Marketing e as
Ciências da Linguagem.
Pretende-se observar o discurso publicitário em um gênero específico, o gênero
publicitário, no âmbito das Ciências da Linguagem. Optou-se pela Análise do Discurso (AD)
de linha francesa para nortear a pesquisa e elucidar, através da Teoria Semiótica3, as análises
3

“A semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem
por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e
de sentido” (SANTAELLA, 1985, p. 15). “O objeto de estudo da semiótica é apenas o texto que pode ser
tanto lingüístico, indiferente de oral ou escrito, (uma poesia, um romance, um editorial de jornal, uma oração,
um discurso político, quanto um texto visual ou gestual (uma aquarela, uma gravura, uma dança) ou, mais
freqüentemente, um texto sincrético de mais de uma expressão (uma história em quadrinhos, um filme, uma
canção popular)” (BARROS, 2002, p. 8).
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ditas “internas” e “externas” das peças publicitárias.
A chamada Teoria Semiótica de linha francesa4 é uma teoria semiótica desenvolvida
por Algirdas Julien Greimas e pelo Grupo de Investigações Semio-lingüísticas da Escola de
Altos Estudos em Ciências Sociais como teoria da significação, isto é, preocupa-se em
esclarecer as condições de apreensão e de produção do sentido. Apesar de definirem seu ponto
de partida nas teorias lingüísticas de Ferdinand Saussure e de Louis Hjelmslev (GREIMAS;
COURTÈS, 1979, p. 415), não consideram a linguagem como sistema de signos e, sim, como
sistema de significação, ou melhor, de relações. Os semioticistas franceses entendem a
significação como algo que decorre dessa relação. Ainda, de acordo com Barros, a teoria
semiótica de linha francesa define texto como um
[...] objeto de significação e objeto de comunicação. Na primeira concepção faz-se
uma análise interna ou estrutural do texto; na segunda, uma análise do texto como
‘objeto cultural, inserido numa sociedade (de classes) e determinado por formações
ideológicas específicas’. (BARROS, 2002, p. 13).

A semiótica, portanto, procura explicar “o que o texto diz” e “como o diz”, e, para
tanto, analisa os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos
enunciativos de produção e de recepção do texto (BARROS, 2002, p. 8). Como o explicita
Barros:
A semiótica constrói todos os sentidos do texto sob a forma de um percurso
gerativo. O nível discursivo é o patamar mais superficial do percurso o mais
próximo da manifestação textual. [...] As estruturas narrativas convertem-se em
estruturas discursivas quando assumidas pelo sujeito da enunciação. O sujeito da
enunciação se faz uma série de ‘escolhas’, de pessoas, de tempo, de espaço, de
figuras, e “conta” ou passa a narrativa, transformando-a em discurso. O discurso
nada mais é, portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas essas opções do
sujeito da enunciação, que marcam os diferentes modos pelos quais a enunciação se
relaciona com o discurso que enuncia. (BARROS, 2002, p. 53).

Para Barros (2002, p. 57), a teoria semiótica examina as relações entre enunciação5 e
4

Além da semiótica de linha francesa, há outras teorias semióticas, como, por exemplo, a Teoria Geral dos
Signos, desenvolvida pelo estadunidense, cientista, lógico e filósofo Charles Sanders Pierce (1839-1914)
(SANTAELLA, 1985, p. 13), e a semiótica da Cultura da Escola de Tartu. Tais teorias não são, aqui,
descritas nem discutidas, já que não é proposta deste trabalho assumi-las como única base teórica. Como já
indicado, optou-se pela teoria semiótica de linha francesa, em diálogo interdisciplinar com o Marketing, para
fundamentar as análises das propagandas da Dove e da Seda e compreender as estratégias de construção da
marca.

5

A enunciação é “o pivô da relação entre a língua e o mundo: por um lado, permite representar fatos dos no
enunciado, mas por outro, constitui por si mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e no
espaço” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 193). Benveniste toma a enunciação como “a
colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (CHARAUDEAU;
MAINGUENEAU, 2006, p. 193).
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discurso sob a forma das diferentes projeções da enunciação com as quais o discurso foi
construído. O sujeito da enunciação faz uma série de opções para representar o discurso e
criar os efeitos de sentidos mais pertinentes aos objetivos escolhidos. Estudar as projeções da
enunciação é, por conseguinte, verificar quais são os procedimentos utilizados para construir
o discurso e quais os efeitos de sentido fabricados pelos mecanismos escolhidos.
Vale ressaltar que se compreende, nesta investigação, com fundamentação na teoria
semiótica greimasiana na forma desenvolvida por Barros, que todo processo de comunicação
pressupõe relação de persuasão entre dois sujeitos, o enunciador6 e o enunciatário7. Esses dois
sujeitos envolvidos no processo de comunicação são portadores de uma série de construtos,
desejos, crenças, projetos. O sujeito da enunciação procura levar o outro a crer nos valores
que apresenta e na veracidade do discurso que profere (o processo que se denomina na teoria
de fazer-crer).
O processo de comunicação é, pois, relação de interação. Segundo Barros (2002, p.
26), na perspectiva semiótica, a relação entre a comunicação e a manipulação se fazem nessa
interação. A interação, por seu turno, define-se como fenômeno sociocultural e discursivo,
que envolve um fazer persuasivo, o fazer-crer, cuja finalidade primordial é conseguir a adesão
do enunciatário.
No discurso publicitário, como em qualquer outro discurso, o enunciatário pode ou
não aceitar a proposta do enunciador, após se certificar se essa proposta é ou não adequada ao
seu universo referencial e se satisfaz ou não suas aspirações, desejos e necessidades. O
objetivo da peça publicitária é conseguir a adesão do consumidor a uma dada marca. Tal
implica em particularizar-se, ou seja, singularizar-se em relação às outras marcas, ou seja,
situá-la em uma situação privilegiada que, interpelando os indivíduos através de posições
distintas e fracções mercadológicas instanciadas de atributos e descrições estratégicas
discursivas, gera ou desperta no enunciatário expectativas e desejos acerca dos produtos
divulgados no portfólio da marca.

6

“O termo sujeito enunciante (ou enunciador) designa o ser de fala (ou de enunciação) constituído pelo ato de
enunciação do sujeito comunicante. Trata-se assim, do sujeito que se encontra no espaço interno inscrito na
“encenação do dizer” (CHARAUDEAU, 1988, apud (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 200).

7

“Destinatário/Enunciatário: é [o termo] empregado para designar o sujeito ao qual se dirige um sujeito falante
quando escreve ou fala. Contudo, freqüentemente esse termo é empregado de maneira ambíguo, como é
ambígua a expressão ‘aquela a quem é endereçada a mensagem’. Com efeito, tanto ele representa o receptor
exterior ao processo de enunciação do sujeito falante, o indivíduo que recebe efetivamente a mensagem e a
interpreta, quando o sujeito ideal, visado pelo sujeito falante, que o inclui no seu ato de enunciação”
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 154).
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O consumidor, que nesse caso ocupa o lugar do enunciatário, no discurso publicitário
não é convidado a comprar algo ou a gastar seu dinheiro. É convidado a aderir ao contrato de
confiança da marca. O discurso publicitário da marca enaltece e torna o produto em um bem
não somente de consumo, mas em um objeto repleto de valores. Com isso, transmite a
identidade da marca que é compartilhada e referendada por seu público-alvo.
A identidade da marca é construída de forma dinâmica, fluída e plástica, ou seja, em
função das ações, interações e relações entre os participantes (empresa/público-alvo;
marca/consumidor; enunciador/enunciatário) nas mais variadas atividades comunicativas.
No discurso estratégico da peça publicitária as ações discursivas e performáticas do
discurso como persuadir e seduzir tem o objetivo principal vender os produtos, mesmo que se
processe o que se chamou aqui de “apagamento” das relações mercantis. A marca pode
imprimir características estéticas em apelos, emocionais e sensacionais que buscam captar a
atenção, boa vontade, confiança e adesão do seu público-alvo.
O discurso publicitário da empresa Unilever será analisado para se perceber como se
dão as projeções da enunciação no enunciado, e quais as estratégias de persuasão utilizadas
pelo enunciador para manipular o enunciatário. Busca-se esclarecer, assim, se há e como se dá
a relação de manipulação estabelecida entre eles, quais os procedimentos que o enunciador
utilizou para o fazer persuasivo do seu discurso, e como esses elementos constroem o ethos8
do enunciador e do enunciatário.
Propõe-se, com todos os riscos inerentes, o diálogo entre Marketing e Semiótica.
Considerou-se que a construção e posicionamento da marca se faz através de elementos extracomerciais: símbolos, associações, valores culturais e sociais. Há um discurso de persuasão do
consumidor que constrói e concretiza a marca com uma entidade social, que recebe atributos
humanos como confiabilidade, credibilidade, inovação e criatividade. A marca é um ser social
com um discurso próprio, envolvido em uma relação, enquanto enunciador, com um
enunciatário, o consumidor. A marca é o “corpo” social da empresa na realidade, dá-lhe
consistência e a torna um ser social com o qual se pode relacionar afetiva e cognitivamente,
ou seja, através da marca, a organização se torna um sujeito da comunicação.
8

Ethos designa “a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre o
seu alocutário (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 220). “O enunciador deve legitimar seu dizer:
em seu discurso, ele se atribui uma posição institucional e marca sua relação a um saber. No entanto, ele não
se manifesta somente como um papel e um estatuto, ele se deixa apreender também como uma voz e um
corpo. O ethos se traduz também no tom, que se relaciona tanto ao escrito quanto ao falado, e que se apóia
em uma ‘dupla figura do enunciador, aquela de um caráter e uma corporalidade’” (MAINGUENEAU, 1984,
apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006 p. 220).
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1.2 Objetivos

Os objetivos gerais e específicos desta pesquisa se organizam em termos da análise do
discurso empregado em peças publicitárias para a construção e posicionamento de marcas.

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo geral é identificar através da análise do discurso publicitário estratégias de
persuasão construídas para o fortalecimento da marca em peças publicitárias de produtos de
beleza femininas.

1.2.2 Objetivos específicos

Para a consecução do objetivo geral, a investigação se ocupará dos seguintes objetivos
específicos:
•

Analisar como o discurso publicitário é construído para o posicionamento e fortalecimento
da marca;

•

Analisar as estratégias de construção do ethos do enunciador e do enunciatário nas peças
publicitárias;

•

Verificar o impacto das estratégias de persuasão e de construção do discurso publicitário
na consolidação das Marcas.
A estrutura desta pesquisa se organiza em torno desses objetivos específicos.

1.3 Justificativa

A contemporaneidade é marcada por mudanças tecnológicas, econômicas e sociais.
Novas tecnologias são provocadas pelas mudanças econômicas assim como também as
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impactam e geram, mudanças sociais e políticas (CRAWFORD, 1994). Essas transformações
ocorrem em âmbito mundial, acentuadas pela internacionalização das relações comerciais
inerente ao processo de globalização. As empresas assim expandem suas atividades em novas
oportunidades de mercado.
A diversificação de mercado também é impulsionada pelo perfil do novo consumidor,
cada vez mais exigente em termos de qualidade e de quantidade, que provoca instabilidade
competitiva, a qual é determinante da busca de novas estratégias de atuação por parte das
organizações (CASTELLS, 1999; PECI, 2000).
As organizações precisam garantir acesso mais rápido ao mercado, agilidade na
produção, redução de custos e perdas e aquisição de novas e inéditas habilidades,
acompanhamento do desenvolvimento das inovações tecnológicas, maior interação com os
clientes e fortalecimento da relação empresa e cliente, já que a conquista e manutenção do
cliente é processo contínuo e dinâmico.
Também mudou o conceito de empresa, que não se restringe somente ao patrimônio
contábil, mas, também, e muitas vezes, é composta por seus ativos intangíveis. Edvinsson e
Malone (1998) ressaltam que as empresas são cada vez mais valorizadas pelos seus ativos
intangíveis, aqueles que não possuem existência física e por isso são mais difíceis de
avaliação, mas também são mais difíceis de falsificação. Para Aaker (1998), entre esses ativos
estão o nome de uma marca, um ponto de venda ou uma vantagem competitiva. Como os
ativos intangíveis são abstratos, cabe à organização identificar e mantê-los como força
competitiva. A marca é ativo intangível, patrimônio não apenas financeiro, mas, sobretudo,
composto por confiança e fidelidade depositados e legitimados pelo mercado consumidor.
Para muitas empresas, o valor patrimonial tangível pode até ficar aquém do valor da sua
marca (TAVARES, 1998), pois não é apenas estoque, produção e ponto de venda que
determinam o sucesso: a marca contempla significado e prestígio. A empresa deve, pois,
alimentar relacionamento duradouro com o cliente e é na marca que esse reconhece o
diferencial da instituição. A marca retém clientes. Essa relação é vantajosa para ambos, pois,
para a empresa fortalecer a marca é mais benéfico do que procurar conquistar novos clientes,
já que isso acarreta custos financeiros e, para o cliente, há a segurança de adquirir marca em
que confia, o que evita os contratempos na escolha do produto.
Gonçalves (2006) afirma que, no contexto acadêmico, uma leitura lingüística e
semiótica da publicidade e propaganda é importante por oportunizar material teórico para se
discutir esse tipo de produção textual e sua função essencialmente pragmática. No ambiente
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de mercado, na prática do profissional de marketing, reconhece-se que se lida com muito mais
que produtos, imagens e sinais lingüísticos e que é necessário identificar as influências e as
estratégias comunicativas, na perspectiva da consolidação da marca; com apoio da Teoria
Semiótica provê condições e instrumentos para formar consciência e sensibilidade discursiva.
Buscar-se-á, nesta dissertação, estudar de que forma a marca organiza o discurso
como estratégias de persuasão para construí-la e fortalecê-la? Assume-se que a publicidade
e a propaganda utilizam estratégias de construção, posicionamento e fortalecimento da marca,
não somente como instrumentos de localização mercadológica de dado produto, mas como
campo dialético entre o anunciante e seu público-alvo em que se negociam, constroem e
legitimam valores e identidades sociais.

1.4 Estrutura do trabalho

Para se realizar este trabalho, dentro dos objetivos identificados nos itens anteriores
propostos, organizou-se a pesquisa em etapas, como se descreve. O presente estudo divide-se
em cinco capítulos. A organização busca responder aos objetivos específicos identificados
anteriormente.
Nessa seção, denominada Introdução, trata-se da definição da questão norteadora do
estudo, seus objetivos e justificativas, ou seja, ao que se propõe nesta pesquisa que é
responder à questão de como as estratégias de persuasão são construídas para o fortalecimento
da marca em peças publicitárias.
Os capítulos dois e três oferecem o suporte teórico do marketing a respeito do tema
“marca” e da semiótica. Apresenta-se breve estado da questão para se compreender o que
determinou, na atualidade, as estratégias de marketing e o discurso publicitário para abordar
os clientes e fortalecer a marca junto ao mercado consumidor. Elencam-se subsídios para a
análise do discurso publicitário. Propõe-se diálogo interdisciplinar com a semiótica e a análise
do discurso semiótica da linha francesa, especialmente na perspectiva de Dominique
Maingueneau da construção do ethos.
O capítulo quatro se ocupa dos aspectos metodológicos da pesquisa. Nele são
apresentadas as peças que compõem o corpus, breve histórico da empresa Unilever e as suas
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duas marcas, Dove e Seda, e o roteiro de análise empregado, que permitirá identificar e
analisar o discurso publicitário utilizado para a construção dessas marcas. Na análise do
corpus, observa-se: 1) a imagem construída previamente do enunciador; 2) a imagem
construída na enunciação sobre quem é o enunciatário; 3) a cenografia, com as pessoas do
discurso, o tempo e o espaço, o uso das cores e dos objetos; 4) o argumento de autoridade e as
ideologias que organizam o ethos da marca.
Busca-se compreender como se organiza o discurso publicitário ao construir a marca.
Escolheu-se duas marcas de um mesmo grupo comercial. O que diferencia as marcas
diferentes de uma única empresa é esse ethos construído, relacionando consumidor e produto
em um espaço próprio que é a marca. Sugere-se que a marca se constrói nessa organização
discursiva, estabelecendo um ethos que define e identifica o consumidor, seu desejo e sua
relação com a marca.
No capítulo cinco, apresentam-se as conclusões do trabalho, suas limitações e as
sugestões para estudos futuros. Estão incluídos, nessa parte final, as referências bibliográficas
e os apêndices que contêm o material da pesquisa.
Assim como o discurso das marcas, nesta pesquisa escavam-se as intenções e os
mecanismos de construção do enunciador e do enunciatário com o objetivo de potencializar
essas estratégias e alcançar consciência e eficácia em sua utilização pelo Marketing. Afinal,
em um ambiente saturado por uma comunicação efêmera, a distinção efetiva de produtos e
marcas pelos consumidores está vinculada ao posicionamento, tornando indispensável para as
empresas sobrevirem com sucessos (RIES; TROUT, 1997).
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2 CONSTRUINDO MARCAS: ASSOCIAÇÕES E POSICIONAMENTO

O objetivo deste capítulo é o de realizar breve resgate histórico do Marketing, que vai
do final do século XIX ao início da era moderna, como forma de situar o desenvolvimento da
contemporânea cultura do consumo. A história não é tecida apenas pelo Marketing, apesar de
sua inegável influência na atualidade, mas impacta a construção do pensamento de Marketing
e a configuração da cultura do consumo da época.
Em seu nascedouro, no século passado, as necessidades das empresas em expandir e
buscarem outros mercados, devido à recessão do século XIX, levaram o Marketing a se
consolidar. Esse buscava explicações em curto prazo para a conduta do mercado e, por isso,
em sua história, o Marketing conhece diversos períodos de desenvolvimento e
reconceitualização acompanhando as necessidades do mercado.
Revisitar o conceito de marca e verificar suas origens e evolução reforçarão sua
importância e valor, especialmente sua natureza de ativo organizacional e elemento de
diferenciação na modernidade. As empresas, na busca de fidelizar os clientes, deram
significados para a marca. A marca procura representações muito maiores do que representa
um produto, ela adiciona outros sentidos, cria significados diferentes e com isso busca a
preferência de compra do consumidor. O posicionamento da empresa se torna uma importante
ferramenta na divulgação da marca.
Conhecer os percursos e transformações que o Marketing, a Publicidade e a Propaganda e
a Marca sofreram serve para elucidar o objetivo desse trabalho e demonstrar na
contemporaneidade as estratégias de persuasão utilizadas pelas empresas para driblar as
dificuldades enfrentadas, devido às concorrências no âmbito mundial e os novos consumidores.

2.1 O marketing e a marca

A partir do século XX, o marketing se constituiu como área de estudo, nos Estados
Unidos da América. As transformações radicais na estrutura mercadológica do século XX
exigiram que se compreendessem e atendessem as novas necessidades dos consumidores. As
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estratégias empresariais deixaram de ser focalizadas, exclusivamente, na produtividade, e
buscaram ser competitivas através de preços, tecnologias e estrutura organizacional e, assim,
ampliar a fatia de mercado das organizações.
Bartels apud Souza (2005) observa que, no bojo dessas mudanças, a teoria econômica
clássica se mostrou insuficiente para explicar a dinâmica do mercado. Na teoria clássica,
prevalecia a idéia de que a demanda se originava na criação de oferta, que o mercado possuía
a capacidade para se ajustar automaticamente, e que o custo era o fator predominante do
preço. A essas circunstâncias se somaram os aumentos da produção industrial e da população;
a educação, os valores sociais, focados no êxito financeiro; a inovação de produtos, as
aberturas de mercados; a maior atenção ao mercado, às instituições, ao seu papel social e às
mudanças nos costumes daqueles que se dedicavam às suas operações.
Nesse cenário é que se desenvolveu a área de estudos específicos do mercado
consumidor denominada Marketing. O primeiro curso de marketing foi oferecido pela
Universidade de Michigan, em 1902. O termo marketing surgiu três anos depois, em 1905, na
Universidade da Pensilvânia. Mas naquele período, o marketing era um estudo voltado para a
distribuição dos produtos.
No entanto, durante a I Guerra Mundial (1914-1918), o mercado se retraiu quanto à
produção de bens e serviços. Com o fim da guerra, as indústrias voltaram a produzir
normalmente e suas prioridades eram satisfazer as necessidades básicas dos consumidores:
alimentos, bebidas e roupas (MANZO, 1973). Com o aumento da produção, sem mercado
para o escoamento, as empresas buscaram alternativas para aumentar o número de
distribuidores de atacado e varejo. A excessiva produção fez emergir a depressão de 1929,
pois a produção excedeu o consumo. Nesse período, os fabricantes e a tecnologia voltaram-se
para o problema da distribuição e empreendiam esforços na busca de melhor forma de “criar
e buscar” o consumidor (MANZO, 1973, p. 2). É exatamente nesse período que o marketing
encontrou demanda.

2.1.1 Histórico do marketing

Bartels apud Souza (2005) define esse período como o da integração (1920-1930), ou
a década de ouro para o pensamento de marketing estadunidense. Nessa fase os Estados
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Unidos passaram de uma economia de produção para uma de vendas. Quase todas as
indústrias, passaram a enfrentar a concorrência. Os consumidores beneficiaram-se dessa
dinâmica do mercado. A economia brasileira também foi afetada pelo período de depressão,
pois ela era baseada na exportação de produtos primários.
Alguns anos depois, quando ocorreu a II Guerra mundial (1939-1945) afetou de
maneira negativa o desenvolvimento do marketing, assim como o crescimento das empresas e
da economia mundial (SOUZA, 2005; SCHEWE; SMITH, 1982). A comercialização dos
produtos no mercado interno era quase impossível. Era necessário expandir o mercado e o
desafio passou a ser a distribuição dos produtos.
Com a melhoria do transporte e o aumento da produção, as empresas ampliaram suas
vendas e atendiam mercados maiores e mais distantes. O importante, naquele momento, não
era somente produzir, mas buscar dinâmicas para compreender o mercado. Daí surge a
preocupação em como atender melhor o consumidor.
A cultura do consumo foi estimulada para absorver o excedente de produção, mas
produziu níveis extraordinários de desperdícios ou consumo improdutivo (SLATER apud
SOUZA, 2005). As mudanças no design, nas embalagens e nas propagandas aumentavam os
custos improdutivos e extraordinários de produção, com o objetivo de promover a demanda
efetiva e eliminar a concorrência de mercado.
No período anterior à II Guerra Mundial, denominado por Souza (2005) como período
do desenvolvimento (1930 a 1940) o foco dos estudos eram os preços baixos, o movimento
do consumidor e o aumento da competitividade entre as empresas, mediante o
desenvolvimento de distribuição.
No pós-guerra, no o chamado período da reflexão (1940 a 1950), desenvolveu-se a
administração de marketing. Vários artigos priorizaram as atividades de marketing
relacionadas ao planejamento, à investigação e ao controle. O marketing passou a ser
considerado uma instituição social.
A partir de 1950, estabeleceu-se o período de reconceitualização, com a preocupação
voltada às questões teóricas do marketing. Nessa época, o marketing foi introduzido no Brasil,
como campo de estudo, em 1954, com a vinda do professor norte-americano Karl Boadecker,
por intermédio da Fundação Getúlio Vargas.
Surge, no período da reconceitualização, o moderno conceito de marketing e a expressão
“orientação para o marketing”. O marketing passa a ser orientado para o consumidor, apoiado pelo
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conceito de marketing integrado visando à satisfação do cliente, para alcançar o lucro.Os
fabricantes passaram a perceber que o processo de repetição de compras somente ocorria quando
os produtos conseguiam atender às expectativas dos clientes e que o processo de repetição de
compra era essencial para a empresa obter sucessos e reforçar as vendas no mercado (SHEWE;
SMITH, 1982). Importantes construções conceituais do marketing nesse período ainda vigoram,
como a composição dos 4P’s de marketing proposto por McCarthy, que envolve o produto,
preço, promoção (comunicação) e praça (distribuição).
Dentre esses conceitos, a promoção inclui a propaganda e a publicidade, que exercem
papel essencial na divulgação da marca, pois, visam comunicar os atributos e benefícios do
produto e persuadir os consumidores a adquiri-los. Essas ferramentas desempenham papéis
importantes na criação de valor para os clientes.
O marketing na contemporaneidade assume que é a demanda do mercado que deve
determinar a condução de novo produto da empresa. O processo decisório deve-se se pautar em
pesquisa de mercado, para lançar ou relançar produtos. A responsabilidade principal de um
executivo de marketing na contemporaneidade é determinar as oportunidades de mercado e
produzir produtos customizados para atender essas necessidades. A lógica que permeia essa visão
é que a partir do momento que consegue perceber o que o mercado precisa e lançar os produtos
para atender essas perspectivas, o produto venderá por si só (SCHEWE; SMITH, 1982).
O marketing procura atender aos desejos dos consumidores e utiliza a linguagem
visual e verbal, através dos meios de comunicação para divulgação dos produtos no mercado.
Utiliza vários canais para divulgação: outdoors, textos filmes, músicas, jornais e outros. Cria
desejos de consumo nos consumidores através de imagens hiper-reais, que são os espaços
sócio-culturais em que o marketing forma os desejos dos consumidores e reformula suas
preferências (THOMPSON, 1998).
A propaganda e a publicidade desempenham papéis fundamentais na divulgação dos
produtos e fortalecimento da marca. Nas estratégias empregadas nas vendas de produtos de
beleza femininos, os produtos são apresentados aos possíveis compradores estabelecendo
distinções e captando a atenção do público com as mais diversas estratégias de persuasão:
valorização dos produtos; refinamento dos cenários; a beleza dos modelos, fotos sofisticadas.
Todo esse conjunto de estratégias distingue a marca, poetiza o produto e idealiza o trivial da
mercadoria e da relação comercial. No anúncio publicitário, percebe-se muito mais um jogo
que envolve inúmeros processos construções de modalidades, atributos, qualidades da marca,
como um ser social com personalidade, presente, relacionável. A marca cria seu universo
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discursivo impregnado de ilusões e fascínios, demanda ser amada, aceita e oferece inúmeras
identificação e extensões: prazer, sucesso, segurança, originalidade e constrói para o
consumidor um lugar social específico.
Em resumo, o conceito com os qual se trabalhará nesta dissertação é segundo a
American Marketing Association (AMA) o de que “marketing é o processo de planejar e
executar a concepção a determinação do preço, a promoção e a distribuição de idéias, bens e
serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais” (KOTLER,
2000a, p. 30) e que marketing é “[...] processo administrativo e social pelo qual o indivíduo e
grupo obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e
valor com os outros” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998, p. 3).
A seguir se discutem os conceitos de publicidade e propaganda.

2.1.2 Propaganda e publicidade

Todas as formas de comunicação são importantes para a organização empresarial, por
isso, é necessário descobrir qual é a mídia mais apropriada para comunicar com o seu público
alvo. É através das estratégias de comunicação que a organização atinge seus objetivos no
mercado-alvo.
As mensagens dos anúncios publicitários, das primeiras décadas do século XX,
tratavam de temas racionais, ou seja, a associação entre mensagem e o produto anunciado era
direta e realizadas pelos próprios comerciantes e veiculadas em jornais (ARRUDA apud
SOUZA, 2005). Já, no século XXI, a publicidade e a propaganda se estruturam de forma
diferenciada. Segundo Vestergaard e Schroder (2000), uma das características chave da
economia é a imagem. O mercado é baseado em imagens de marcas, imagens de corporações,
imagens nacionais e imagens de identidade. Há, para esse novo mercado, a transformação da
publicidade e propaganda essencial para a consolidação do discurso do marketing e preservar
o fortalecimento da marca. A mensagem e o produto são desvinculados entre si, os objetos já
não são mercadorias, mas signos cujos sentidos e mensagens são decodificados de acordo
com a percepção do consumidor. Gonçalves (2006) adverte que o texto publicitário que
emergiu nas mãos de grandes literatos, “fazendo poesia” para vender os produtos e utilizando
simplesmente a imagem como ilustração, hoje tem outro perfil: a sociedade moderna prioriza
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a produção de textos altamente icônicos.
A propaganda, como meio de comunicação, é utilizada para informar, persuadir, criar
e fazer circular conteúdos simbólicos, cria imagens, discursos e símbolos que focalizam
significados e idéias sobre os produtos (SOUZA, 2005). Nesta dissertação, ocupa-se da
propaganda relacionada não ao produto, mas à marca.
Em outra perspectiva, a propaganda é qualquer forma paga de apresentação impessoal
de idéias, bens ou serviços por patrocinador identificado. Inclui o uso de mídias, como:
revistas, jornais, rádio, televisão, cartazes e malas diretas, e tem como objetivo principal
transmitir as idéias positivas sobre os produtos (KOTLER; ARMSTRONG, 1998). É nesse
sentido que se pode assentir que:
A propaganda é a veiculação de qualquer anúncio ou mensagem persuasiva nos meios de
comunicação durante determinado período e num determinado espaço pagos ou doados por um
indivíduo, companhia ou organização identificados (CHURCHILL; PETER, 2003, p. 452).
Os profissionais de marketing devem escolher os meios mais eficientes para
transmitirem suas mensagens. O que pode levar ao sucesso de determinado produto, pode não
ser o ideal para outro. A propaganda, muitas vezes, não expressa o que de fato ocorre na
realidade social e transmite suas mensagens de maneira a construir uma realidade idealizada
ou pelo menos interpretada conforme suas intenções e visão. O discurso publicitário, ignora
freqüentemente, as necessidades concretas dos consumidores e constrói um lugar social
diferenciado, com outras necessidades e desejos, visando fortalecer a marca e conquistar o
consumidor. A propaganda deixa, assim, de se preocupar com a função de integração e
dignidade do ser humano e da sociedade ou com a solução dos desníveis sociais, mas
determina seu espaço na busca de fortalecer o relacionamento com os clientes e vender mais
seus produtos no mercado. Não deixa de ser fenômeno social, e tem lógica própria.
A publicidade é a exposição não paga da empresa ou de seus produtos na mídia. Os
profissionais de marketing utilizam a publicidade de maneira a informar o cliente a respeito
dos produtos e benefícios da marca do anunciante, com o objetivo de influenciar na escolha
dos consumidores.
O processo de comunicação organizacional empreende esforços para gerar
publicidade. A publicidade é comunicação não paga de informações sobre a organização ou o
produto, geralmente através da mídia (CHURCHILL; PETER, 2003, p. 454). Uma vez que
não é paga, é veiculada pela mídia de formas, não diretamente comerciais, como notícias. Tal

29

fato proporciona crédito maior junto aos consumidores, pois não parece “intencional”. No
entanto, do mesmo modo que a publicidade eficaz pode melhorar muito a imagem da empresa
e aumentar as vendas, a publicidade negativa pode causar prejuízos.
O discurso publicitário envolve tanto a propaganda como a publicidade e pode se
estender desde a manipulação, fazendo com que o indivíduo aja sobre o outro, persuadindo-o,
até a transmissão de um modo de viver. Implica diretamente o cotidiano, já que tal discurso
procura não somente ditar comportamentos e valores, mas agir como regulador, inovador ou
refletidor de modelos socioculturais vigentes. Como forma de comunicação, informação,
lembrança e persuasão, os discursos publicitários podem transmitir informações importantes
ou não retratar de forma real o que ocorre na sociedade (SOUZA, 2005).
No mundo da propaganda e da publicidade, construído em cada peça publicitária:
[...] a criança é sempre sorriso, a mulher desejo, o homem plenitude, a velhice
beatificação. Sempre a mesa farta, a sagrada família, a sedução. Mundo nem
enganoso nem verdadeiro, simplesmente porque seu registro é o da mágica.
(ROCHA, 1995, p. 25).

Pode-se verificar que, através da publicidade e da propaganda um mundo de
significação é posto em movimento. Esse mundo não é natural ou inocente: tem como projeto
”influenciar”, “aumentar o consumo”, “educar” e “informar”, e sua ideologia pretende atingir
a sociedade com o maior impacto e retorno, em venda e expansão de mercado, possível.
Busca, pois, não somente descobrir seu consumidor, mas formá-lo e mantê-lo. O discurso
publicitário exerce grande influência na sociedade contemporânea, consegue ditar normas,
seduzir, influenciar comportamentos, atravessar fronteiras, construir o desejo aos
consumidores, expressar sentimentos bloqueados:
A publicidade constrói as comunidades de consumo no sentido de que transforma
pessoas em consumidores, ao fornecer os modelos mais coerentes e persistentes para
as necessidades, valores, gostos e comportamentos do consumidor, pela repetição de
sucessivas interpelações. Se no inicio, é uma espécie de jogo, uma experiência
suspeita para os membros da audiência, acaba se transformando em hábito, por ser
real. (FAIRCLAUH apud PINTO, 1999, p. 207).

A problemática é bastante interessante, pelo objetivo da persuasão que é social e ao
tornar desejável a marca ao consumidor. O discurso publicitário torna-se portador de modelos
e ideologias socioculturais, ou seja, modelos a serem seguidos pela sociedade. Através da
publicidade ou propaganda transmite-se aos consumidores que o produto ou a marca existe, e
tem como objetivo persuadir os consumidores de que o produto ou a marca satisfará suas
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necessidades (SCHEWE; SMITH, 1982).
Há várias estratégias para as empresas informarem aos seus clientes reais e potenciais
sobre os seus produtos, pois é crucial para o cliente reconhecer o produto e facilitar o processo
de compra dos produtos no mercado. Através da comunicação, a empresa transmite
informações do produto para o cliente e cria um clima favorável para o produto.
Como se viu, a comunicação pode ser feita através de mensagens, imagens e outras
diferentes maneiras. As imagens também expressam significados, através intertextualidade,
enunciadores e dialogismo, tal como nos textos verbais (PINTO, 1999). Uma característica
não só da publicidade e da propaganda, mas de toda a sociedade e cultura do século XXI é a
imagem. O mercado é baseado em imagens: de marcas, corporação, nacionais e identidade. A
estratégia de comunicação veicula a imagem juntamente a outras combinações, como
músicas, jingles e discurso no intuito de gerar mais vendas (SHOREDER apud SOUZA,
2005).
No discurso publicitário, a imagem adquire caráter intencional: certos atributos do
produto formam, a priori, significados na mensagem publicitária, e esses significados devem
ser transmitidos de maneira clara (BARTHERS apud GUARDANINI, 2002). Esses discursos
verbais e não-verbais influenciam o ideário dos indivíduos, pois oferecem sonhos de
perfeição. Não se restringem aos bens materiais, mas se remetem à família perfeita, o amor
perfeito, o dinheiro disponível, a profissão ideal. As marcas e os produtos tornam-se meros
fetiches para fazer acontecer o desejo dos consumidores.

2.1.3 Construção da marca: imagem para além de produtos e serviços

Quando bem sucedida, as estratégias de retenção de clientes conseguem estreitar a
relação comercial, tornando-os fiéis à marca. O conhecimento da marca é, atualmente, o ativo
mais valioso para o posicionamento da empresa no mercado. Fortalece a relação comercial e
resulta em maiores benefícios para a organização. Quando a marca se consolida, o
consumidor se dispõe a lhe dar preferência de compra em todos os seus produtos e serviços.
Clientes fiéis à marca podem representar patrimônio intangível no preço da compra da
empresa e provêm a base para participação de mercado estável e crescente. Além disso, clientes
leais costumam gastar mais do que os clientes não-leais (SCHIFFMAN; KANUK, 2000).
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Ao ofertar determinado produto, a empresa cria algumas demandas e desperta outras,
adormecidas. O papel do marketing é satisfazer às necessidades reais ou latentes do
consumidor, pois o marketing “não cria hábitos de consumo, mas estimula a compra de
produtos e serviços que satisfaçam a alguma necessidade latente” (COBRA, 1997, p. 32). O
consumidor possui hábitos de compra, mas nem sempre, por causas diversas, sente-se
compelido a consumir. Para persuadi-lo a consumir, são empreendidas campanhas
publicitárias com o objetivo de encantarem o consumidor.
O ponto de partida para alcançar a fidelidade do consumidor está em compreender o
estímulo dos fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Dentre esses, o fator cultural
exerce a maior e mais profunda influência (KOTLER, 2001). Ao criar relação de confiança
necessária a fidelidade, o consumidor procura os itens associados à marca e tem curiosidade de
experimentar novas ofertas, pois já pressupõe que o produto ofertado é da marca de sua confiança,
e, por isso, com certeza, estará consumindo mercadoria com um padrão que o satisfaz.
Mesmo diante de mercados retraídos, concorridos e dinâmicos, as organizações precisam
inserir na imagem de seus produtos a noção de exclusividade em alguma dimensão ou atributo.
Assim, fortalece-se a relação com o consumidor e, conseqüentemente, oportunizar lançar novos
produtos, estendendo a linha da marca e sua penetração no mercado. O fortalecimento da relação
cliente e empresa é diferencial competitivo, explorado pelos profissionais de marketing a partir da
dinâmica de suas relações sócio-culturais, das experiências de vida, dos interesses
organizacionais e da interação organização e sociedade. O consumidor quando opta por
determinada empresa avalia inúmeros fatores, e quando consome orientado pela marca o faz por
identificação, não se restringindo somente ao apelo da imagem, mas ao valor da marca constituída
ao longo do tempo e em relação ao seu grupo social.
Para compreender marca e associações, no próximo item buscou-se, principalmente
em Tavares (1998), subsídios que são organizados a seguir.

2.2 Marcas e associações

De acordo com Tavares (1998, p. 3) “marcas existem há séculos. Já no antigo Egito,
os fabricantes de tijolos colocavam símbolos em seus produtos para identificá-los”. Já as
marcas registradas surgiram no século XVI. Oliveira (2003) relata que, na Antiguidade, como
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a maioria da população era analfabeta, era comum a utilização de siglas, pinturas e símbolos
para a identificação de animais, armas e utensílios. Na Idade Média, para o controle da
quantidade e qualidade da produção, as corporações de ofícios e de mercadores também
adotaram o uso de marcas de identificação. Esse procedimento era uma vantagem tanto para o
comprador, que podia identificar o produtor e resguardar-se da freqüente má qualidade das
mercadorias, como para as corporações, que podiam preservar o monopólio e identificar as
falsificações ou artesões cuja produção estivesse em desacordo com as especificações técnicas
da agremiação.
Com o surgimento das cidades, a marca se tornou um elo entre o fabricante, situado na
cidade de origem do produto, e o consumidor, que se encontrava, muitas vezes, em lugares
distantes. No século XVI, destilarias escocesas embarcavam os uísques em barris de madeira
com o nome do fabricante gravado a fogo.
Mas foi a partir do século XVIII, que o conceito de marca evoluiu. Em lugar dos
nomes dos produtores, começaram a ser utilizados nomes de animais, lugares, origem e
pessoas famosas nas gravuras. O propósito era associar o nome do produtor à marca, para se
diferenciar da concorrência. Os produtores se esforçavam por tornar tanto o produto como a
marca mais fácil de ser lembrada (TAVARES, 1998). “A marca é um dos ingredientes que as
empresas utilizam em sua estratégia para diferenciar suas ofertas” (TAVARES, 1998, p. 16) e
as marcas são a “essência” da empresa (RIES, 1999). A própria existência da empresa
depende do desenvolvimento das marcas na mente dos clientes.
Esse elemento é primordial no mercado, pois há grande número de competidores que
buscam conquistar clientes com oferta de produtos e serviços cada vez maior e
tecnologicamente mais desenvolvidos. Como há muita oferta, o consumidor tornou-se mais
exigente e com maior conhecimento. A valorização da marca torna-se estratégia de
diferenciação e se configura aspecto fundamental no processo de escolha do cliente.
A marca exerce a função de diferenciar o produto de serviços ao identificar o
fabricante e facilitar o processo de compra do consumidor, reforçando valores como qualidade
e procedência. O consumidor, ao optar determinada marca, pode ser influenciado por diversos
fatores culturais, sociais, grupo de referências e modismos. Assim,
Uma marca é um nome, um termo, um símbolo ou um design ou uma combinação
desses elementos, para identificar os produtos de um vendedor ou grupos de vendedores e
diferenciá-los dos de seus concorrentes (AMA apud KOTLER, 1998, p. 393).
A marca passa a significar não apenas um produto ou serviço, mas incorpora um
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conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis para o consumidor diferenciá-la entre as
que lhe são similares. Portanto, construir uma marca forte é mais complexo do que criar um
nome, um logo ou um símbolo. O nome é uma designação funcional arbitrária, o logo é uma
representação verbal ou visual do nome e o símbolo é também representação visual ou verbal.
A marca exige também nome, logos e símbolos, mas é construída em processos mais amplos e
complexos (PINHO, 1996).
A marca cria um conjunto de expectativas e associações despertadas pela memória da
experiência com um produto ou empresa. Desse modo, a empresa que constrói marcas fortes
consegue grandes vantagens tais como lealdade do consumidor, maiores margens de manobra
no mercado e oportunidades de extensão da marca e da linha de produtos.
Tavares (1998) entende que a marca é mais do que um simples nome. O processo de
construção de uma marca é desenvolvido através de esforços de pesquisa, inovação,
comunicação e outros que, ao longo do tempo, vão se agregando, gradativamente ao processo
de sua construção. A marca estabelece uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. É
fundamental distinguir marca de produto. Por isso, Kapferer apud Louro (2000, p. 27) explica
que uma marca não é um produto. É a essência do produto, o seu significado e a sua direção,
que define sua identidade no tempo e no espaço. Ora, o que a empresa fabrica ou produz são
produtos e serviços. A marca é o que o consumidor compra (TAVARES, 1998).
Se em outros momentos do desenvolvimento do conceito, a marca se limitava ao
produto e a uma promessa de benefício ao consumidor, atualmente, porém se uma marca se
restringir a um único produto, não poderá, em princípio, cobrir outros produtos. Tal é
impeditivo à extensão de linha ou de marca, o que é prejudicial à empresa, pois abre espaço
para os concorrentes lançarem outros produtos. O principal propósito da marca é distinguir o
produto, de modo que possa ser facilmente identificado e preferido, através de atributos que
extrapolam as funções pragmáticas (TAVARES, 1998).
Segundo Aaker e Joachimsthaler (2000, p. 77), a incapacidade de distinguir entre um
produto e uma marca cria a “armadilha da fixação nos atributos dos produtos”, o que conduz a
estratégias ineficientes e, ocasionalmente, a erros prejudiciais. Se o consumidor não perceber
diferença entre os produtos, freqüentemente opta pelo preço ou o que lhe for mais cômodo,
como localização, acesso, condições de pagamento.
A marca não pode ficar restrita aos aspectos externos dos produtos, mas deve
considerar também os seus aspectos internos (TAVARES, 1998). A marca consegue agregar
valor aos seus produtos no momento em que os consumidores percebam a diferença em sua
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associação. Para Tavares (2008), mesmo os produtos considerados commodities, como o
arroz, o sal, carvão e café são disponibilizados no mercado com valores agregados, visando
atingir categorias peculiaridades de consumidores.
Aaker (1996, p. 78) apresenta, através da figura que a seguir se reproduz, a distinção
entre um produto e uma marca:

Associações
organizacionais

Personalidade
da marca

Marca
PROD

País de
origem

PRODUTO
Escopo
Atributos
Qualidade
Usos

Representação
Do usuário
Benefícios de
Auto-expressão

Símbolos

Relacionamento
marca-clientes
Benefícios
emocionais

Figura 1 - A marca é mais do que um produto
Fonte: AAKER 1996, p. 78.
Na ausência de marcas fortes, os consumidores percebem os produtos como
indiferenciados. Kotler (2000b, p. 416) define um produto como qualquer coisa que possa ser
oferecida no mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. As melhores marcas trazem
garantia de qualidade. Uma marca não diz respeito somente à visibilidade e à função de um
produto, mas também ao diálogo emocional que promove com o consumidor. Por isso para
que uma marca se torne relevante e sobreviva no ambiente competitivo é necessário que as
organizações reconheçam as necessidades emocionais e os desejos dos consumidores.
A distinção entre a marca e o produto pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva
quando estabelece vínculo direto entre a marca e o produto. Por exemplo, é quase impossível
pedir uma Coca-Cola, pensando ao invés da marca, na composição da fórmula do refrigerante.
Essa relação é positiva e fortalece a relação cliente e marca. Mas, existem produtos em que a
marca é lembrada, mas sua escolha pode depender de outros fatores. Por exemplo: o Xerox,
Maizena e Bombril. Quando o cliente solicita “um xerox”, nem sempre quer dizer ele está
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exigindo que seja feito na máquina Xerox. Nesse caso, a associação de marca não é benéfica
(TAVARES, 2008).
Há ainda situações em que o nome do produto antecede o da marca. É o que acontece,
por exemplo, com o guaraná. A solicitação é feita pelo nome do ingrediente e dá margens
para opções de marca. A preferência fica explícita quando há interferência do vendedor:
Só tem a marca X. Alguns produtos são lançados e desaparecem, pois a marca está
vinculada a gerações e condições específicas. A marca é construída na história que
vive o consumidor, acompanha os movimentos de sua época e tem representação
social. (TAVARES, 2008, p. 101).

A marca tem características intangíveis, isto é, organiza as experiências vivenciadas
pelos consumidores, extrapolando a relação do consumidor com o produto:
Na concepção holística, as marcas são vistas como objetos vivos, que se relacionam
com os consumidores, ou seja, a marca poderá ser, dessa forma, entendida como
promessa de um composto de atributos (reais versus ilusórios, racionais versus
emocionais, tangíveis versus intangíveis), geradores de satisfação (LOURO, 2000, p.
27).

Os consumidores percebem e sentem a marca de maneiras diferentes. Nessa perspectiva, a
marca representa experiências individuais, histórias vividas, emoções formadas com o tempo,
com significado único para o consumidor. A marca tem valor quando os consumidores reagem
mais favoravelmente ao produto a partir do momento que a conhecem e a identificam. Ao longo do
tempo, adquire significados para o consumidor e os seus elementos passam a ser reconhecidos e
são associados aos produtos, diferenciando-os da concorrência. Souza (2005), baseando-se em
Baudrillard (2000), argumenta que “é o significado social que torna um objeto útil a uma certa
categoria de pessoas e determina o seu valor de troca, mantendo-se menos visível por suas
propriedades físicas” (SOUZA, 2005, p. 149).
Aplicando esses conceitos à marca, Kotler (2000b) define que uma marca pode conter
até seis níveis de significados:
I. Atributos: uma marca traz à mente certos atributos. Como tecnologia, funcionalidade,
qualidade, durabilidade, prestígio;
II. Benefícios: os atributos devem ser traduzidos em benefícios funcionais e emocionais;
III. Valores: a marca diz algo sobre os valores da empresa, como segurança, tradição e
inovação;
IV. Cultura: a marca pode representar ou apontar para certa cultura como, a alemã, a yuppie, a

36

japonesa, a suíça;
V. Personalidade: a marca pode representar certa personalidade, através de metáforas ou
símbolos;
VI. Usuário: a marca sugere o tipo de consumidor que compra e usa o produto.
Essas expressões da marca são praticamente todas exteriores ao produto e sua
funcionalidade. Envolvem o consumidor como indivíduo e ser social. Percebe-se que há
elementos psicológicos e elementos sócio-culturais. A estratégia de expressão e impressão
desses valores nas marcas é chamada discurso. Nas relações de mercado, são especialmente
utilizadas como discurso persuasivo em peças publicitárias.
A propaganda e a publicidade investirão em elementos discursivos para construir um
ethos possível para a marca. A construção da marca não acontece “naturalmente” mas é
processo estratégico efetivado no discurso da publicidade e da propaganda ao definirem o
enunciador e enunciatário; o espaço e o tempo, e os elementos da cenografia que objetivam
conscientemente induzir à concepção de um desejo, de uma ideologia e uma identidade, em
um ethos que é possível de ser habitado pelo consumidor, obliterando a intenção comercial
primeira.

2.3 Publicidade e propaganda e marca

A maneira como uma empresa veicula suas mensagens favorece a divulgação da
marca. As ações de publicidade e propaganda, assim como as promoções de vendas exercem
influência na comunicação com os consumidores. Kapferer (2003, p. 113) afirma que a
publicidade “escreve a história da marca, da bandeira ou da empresa. A marca é um ser
discursivo. Ela não existe a não ser através da comunicação”. As estratégias de publicidade e
propaganda indicam a forma de captação e manutenção do cliente.
A propaganda é muitas vezes a forma mestra de falar diretamente com os
consumidores, em diferentes pontos de contato, mas este é somente um aspecto de
uma estratégia que inclui profundo entendimento de todos os lugares onde pode
ocorrer um diálogo marca/consumidor. (GOBÉ, 2002, p. 243).

Devido aos excessos de informações difundidas dos canais de propaganda e
publicidade, a comunicação pode torna-se ambígua, o que dificulta à empresa marcar sua
presença. Para se comunicar, não basta emitir dados, mas é preciso que esses sejam captados e
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decodificados pelo receptor9. Segundo Kotler:
O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto, estabelecer
um preço atraente e torná-lo acessível aos consumidores-alvos. As empresas devem
também comunicar-se com seus consumidores atuais e potenciais, varejistas,
fornecedores, outros stakeholders e o público em geral. Inevitavelmente, qualquer
empresa assume o papel de comunicadora e promotora. Para a maioria das empresas,
o problema não é se elas devem ou não comunicar, mas, ao contrário, o que dizer a
quem e em que freqüência. (KOTLER, 1998 p. 526).

Através das estratégias de comunicação, a empresa consolida as marcas no mercado,
tornando-as reconhecidas e com isso agregando-lhes valor. A propaganda e a publicidade
consegue criar afinidades duradouras com seu público-alvo e se comunicar com ele como ser
social. Assim, através de uma peça publicitária, a marca pode revelar sua identidade, adquirir
credibilidade, legitimidade e comunicar com o consumidor seus desejos e inspirações. A
empresa pode utilizar mensagens através dos meios de comunicação de forma mascarada,
utilizando um discurso indireto de maneira discreta e sem maiores pretensões. Quando os
consumidores criam afinidades com a marca, a propaganda veiculada é considerada
“verdade”. O discurso publicitário, freqüentemente, utiliza-se linguagem dócil, por isso
verbos como “recomendar”, “aconselhar”, “sugerir” são bastante comuns e visam tanto incitar
como persuadir. No entanto, o objetivo da propaganda e da publicidade é sempre captar seu
destinatário e fazer com que adquire o produto sugerido.
A propaganda e a publicidade desenvolvem estratégias para a construção,
consolidação e divulgação da marca. Essas estratégias são cruciais para que a marca se torne
conhecida e possa transmitir sua identidade aos seus consumidores. O posicionamento da
marca precisa diferenciá-la da concorrência e torná-la única diante da escolha do públicoalvo. O processo de comunicação é essencial para o sucesso da marca e do produto. Através
de projeto de propaganda e publicidade a marca consegue ocupar posição superior em relação
ao concorrente. Para Tavares: “[...] cada marca ocupa uma posição única na mente do cliente

9

“No domínio do discurso existem duas orientações ao mesmo tempo opostas e complementares. Uma
defende a idéia que não se consegue jamais comunicar. [...] a comunicação seria um jogo de espelhos que
quer se comunicar uma espécie de ‘imagem refletida’, de espelhamento em série, pois o que vale para a
construção de sentido é ‘a relação simbólica de troca [na qual] não há emissor nem receptor de um lado e de
outro da mensagem, nem tampouco a mensagem...’ (BAUDRILLARD, 1972, p. 227). A comunicação seria
apenas uma ilusão. Um outra conclui pela ‘impossibilidade de não comunicar’ (WATZLAWICK et al., 1972,
p. 45), considerando que qualquer comportamento é comunicação. Enfim, filiada a teoria da informação,
continua a desenvolver-se de que tudo é comunicável, dado o que é considerado é apenas fenômeno de
transmissão de uma fonte A para um receptor B [...] Ilusória ou não, eficaz ou não, relativa apenas a
transmissão ou não, a comunicação é própria dos indivíduos que vivem em sociedade, que não cessam de
trocar mensagem com ajuda de sistemas de signos, com o objetivo de persuadir e seduzir, de estabelecer
relações de influência mais ou menos eficazes” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 104-105).
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em perspectiva e desenvolve uma identidade própria. Fica difícil deslocá-la dessa posição já
estabelecida e consolidada, e colocar outra marca em seu lugar” (TAVARES, 2008, p. 205).
O processo de comunicação utiliza um discurso dissimulado e manipulador,
concretizado na escolha das palavras adequadas, um som agradável, a conotação desejada em
jogos de palavras e sentidos, e no efeito estético que se propõe desencadear no receptor. As
imagens e os símbolos criados na propaganda e na publicidade focalizam significados e idéias
positivas dos produtos e com isso ajudam a reforçar a marca na mente dos consumidores. A
marca, para ser bem sucedida, deve visar criar laços fortes e duradouros e a propaganda e a
publicidade são fortes aliadas para se obter tal sucesso. A propaganda, muitas vezes, caminha
lado a lado com a marca, transmitindo sua unicidade e criando estratégias na consolidação da
marca no mercado. A marca faz sua história e a propaganda ajuda a construir bases sólidas
para o seu percurso.

2.4 Identidade, imagem e posicionamento

A identidade de marca, ao ser transmitida ao público, realiza diversas associações, o
que produz uma imagem na mente do indivíduo. As associações são lembranças relacionadas,
pelo consumidor, à determinada marca, decorrente de estratégias de comunicação e
posicionamentos adotadas pela empresa, assim como associações geradas pelo consumidor
através de experiências com o próprio produto ou da sua própria construção mental.
Aaker e Joachimsthaler (2000) afirma que a associação de marca pode ser algo que
prenda o consumidor à marca e pode abranger imagens, atributos do produto, situações de
utilização, associações organizacionais, personalidade da marca e símbolos. As associações
também podem implicar promessas feitas aos clientes pelos membros da organização.
Como resultado, a imagem da marca poderá fornecer ao consumidor justificativa para a
decisão de compra, auxiliar o processamento das informações e criar atitude positiva. No entanto,
a associação é apenas parte da imagem da marca, uma vez que esta é um conjunto de associações
organizadas de maneira significativa. Além disso, para a empresa, uma forte associação de marca
representa oportunidade para estratégia de extensão de linha (AAKER, 1998).
A gestão de imagem da marca deve atender ao processo de interação com os seus
clientes, com o objetivo de alcançar valor especial no mercado. Quanto mais representativa a
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marca na mente dos consumidores, mais a empresa pode desfrutar de vantagens superiores,
como cobrar preços mais altos pelos seus produtos, maior oportunidade de extensão de marca,
e ampliação da participação no mercado. A força da imagem da marca faz com que o
consumidor desconecte a imagem do produto de seus conteúdos e contexto original e a integre
a valores culturais e sociais.
Para Kotler (1998), a imagem é a forma que os clientes compreendem a empresa ou os
seus produtos. “A empresa [literalmente] desenha uma identidade ou posicionamento para
moldar sua imagem pública, mas outros fatores podem intervir na determinação da imagem
percebida individualmente pelas pessoas” (KOTLER, 1998, p. 262).
A imagem eficiente oferece três efeitos para um produto. Primeiro, uma mensagem
singular que estabelece a característica e a proposição de valor do produto. Segundo, emite
essa mensagem de forma distintiva e diferencia o produto dos demais concorrentes. Terceiro,
imprime poder emocional e toca os corações e as mentes dos clientes (KOTLER, 1998).
A imagem, para os consumidores, reveste-se de significados emocionais e é dinâmica,
transformando seus sentidos de acordo com as informações coletadas do mercado e da
sociedade pela empresa. A imagem da marca é construída através da identidade e do
posicionamento da empresa. O primeiro contato com a marca é construído através da escolha
de nome, logotipo, cores e embalagem do produto que gerem reconhecimento e estabeleçam
redes de associações que resultarão na imagem da empresa.
A personalidade da marca é um conjunto de características humanas associadas à
marca. A combinação desses aspectos para identificar a imagem da marca auxilia no
esclarecimento de qual é o seu significado e quais os valores que os consumidores devem
compreender como pertencentes a ela. A elaboração da personalidade de marca pode ajudar
os estrategistas a compreenderem as percepções e atitudes das pessoas em relação à marca, o
que contribui para criar identidade de marca diferente (AAKER, 1996).
O conceito de imagem de marca foi elaborado mediante a constatação de que os
consumidores, ao adquirirem um produto, não se limitavam somente aos seus atributos e
funções físicas. A imagem mantinha relação direta com a personalidade do produtor e os
produtos, assim como os indivíduos e sua personalidade. A imagem é estabelecida como a
soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo de pessoas possui
determinado objeto e exercem influencias reais ou ilusórias que podem ser aderentes ou
contrárias à realidade (TAVARES, 1998). A imagem é definida como:
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[...] um conjunto de significados pelo qual um objeto é conhecido e através do qual o
indivíduo utiliza para descrevê-lo, relembrá-lo e se relacionar. É o resultado da
interação com as crenças, idéias, sentimentos e impressões do indivíduo sobre o
objeto, sendo que o objeto pode ser substituído por marca ou organização e, pessoas
diferentes, podem ter imagens diferentes de um mesmo objeto (DOWLING apud
CARRIERI; ALMEIDA; FONSECA, 2004, p. 4).

Os indivíduos percebem a imagem de diferentes maneiras, cada qual associa o
conteúdo recebido à sua experiência pessoal, o que a torna processo dinâmico, agregando os
valores, dependendo das informações enviadas pelos emissores e de como são armazenadas e
decodificadas pelos receptores. Assim, a imagem está associada à percepção dos
consumidores, ou seja, à sua decodificação da mensagem do produto. Enquanto a identidade
da marca é transmitida pela empresa através do seu composto de marketing, para Aaker e
Joachimsthaler (2000, p. 75) “as marcas de identidade constroem uma conexão através de
imagens do usuário, ajudando as pessoas a expressar quem são - por exemplo, Levi´s (urbano,
fashion), BMW (bem-sucedido, alto nível), e Birkenstock (valores e estilo de vida voltados
para a natureza)”.
Alguns fatores são responsáveis pela formação da imagem segundo Barich e Kotler
(1991) citado por Tavares (2007):
Conduta social da empresa: ambiente, cidadania, qualidade de vida, comunidade;
Conduta de contribuição da empresa: Caridade, escolas e universidades,
organizações de arte; Conduta em relação aos empregados da empresa: Respeito,
salário, desenvolvimento; Produto: apresentação, desempenho, conformidade,
durabilidade, qualidade, confiabilidade, reparabilidade; Comunicação: Propaganda,
publicidade, promoções, mala direta, telemarketing; Conduta de negócio da
empresa: reputação, inovação, força financeira, qualidade da gerencia; Força de
vendas: Tamanho e cobertura; competência; cortesia, credibilidade, confiabilidade,
sensibilidade; Canais de distribuição: Localização, serviço, e competência; Serviço:
Instalações, qualidade e tempo de reparos, disponibilidade de peças; Apoio:
Educação, manuais, treinamento de clientes, consultoria; Preço: preço de lista,
desconto por volume, devoluções, termos de financiamento (BARICH; KOTLER
apud TAVARES, 2007, p. 236).

Como os públicos são diversos, a percepção da identidade da empresa pode ser variada e,
com isso, a imagem pode ser formada de diferentes ângulos, dependo da percepção de cada um
(TAVARES, 2007). A organização deve ter a capacidade de se projetar e manter uma imagem
forte capaz de identificá-la e mantê-la no mercado. E para que isso ocorra, é necessário que a
empresa organize processo de comunicação estrategicamente definido, implemente-o sem deixar
de respeitar as características e demandas de cada segmento de público.
Na perspectiva organizacional, as ações responsáveis pela formação da imagem são
multifacetadas e podem ser reconhecidos quatro níveis conforme Tavares (1998):
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I. No primeiro nível, a imagem é constituída a partir da estratégia e políticas relacionadas ao
produto, preço, distribuição e promoção;
II. No segundo nível, através das impressões deixadas por seus empregados, vendedores,
aparência de escritório, fábricas etc.
III. No terceiro nível, através de relação direta ou indireta, com os vários públicos, tais como,
imprensa, líderes de opinião, comunidade, fornecedores, concorrentes, intermediários etc.
IV. E, no quarto nível, a imagem é formada de maneira mais abrangente, a partir das ações
desenvolvidas no setor de negócios específico ou em uma dada região ou país, em que a
empresa opera e está inserida. Reconhece-se, no entanto que as questões políticas,
econômicas e sociais, não são totalmente controláveis. Além disso, há valores, crenças, e
ideologias predominantes em determinados ambientes que interferem fortemente no
processo de construção de imagem coorporativa.
A organização precisa interagir com os seus diferentes públicos, tornando-se importante
identificá-los. A imagem da organização é resultado do esforço de todos aqueles que recebem a
informação e a processam individualmente e coletivamente através das percepções sensoriais,
emocionais, intelectuais, afetivas e sociais, de modo a tornarem-na única.
O valor da marca está diretamente relacionado à percepção do consumidor em relação
aos benefícios emocionais que esta lhe proporciona. A imagem é desenvolvida pelo mercado
e para ele (consumidores potencias e efetivos), a partir da comunicação, ações e
comportamento de uma organização. A imagem da marca é formada por um conjunto de
características, atributos, benefícios emocionais e funcionais que definem seu significado e
objetivos (identidade de marca). A identidade de marca está ligada à percepção pretendida e a
imagem de marca está ligada à percepção efetiva (TELLES, 2004, p. 22). Assim, a identidade
de marca pode ser definida como um conjunto de associações que proporciona sentido,
finalidade e significado a determinada marca:
A identidade de marca representa aquilo que a organização deseja que a sua marca
signifique. A identidade representa aquilo que a marca pretende realizar e implica
uma promessa aos clientes, feita pelos membros da organização. A identidade deve
ser singular (conjunto único de associações e atributos), e estratégica (orientação
para ação e decisão). (AAKER, 1996, p. 80).

A identidade de marca é a base para o desenvolvimento das marcas. Quando a
identidade é definida com precisão, facilita o trabalho dos meios de comunicação da empresa.
A marca deixa de ser exclusivamente a “marca” de um produto, ultrapassando a esfera
comercial propriamente dita, para se expandir como um ente dinâmico no contexto social.
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Através da identidade de marca, a organização transmite suas diferenças, o que a faz sair da
igualdade. As marcas de identidade forte constroem conexão através da imagem do usuário.
Quando a empresa determina as prioridades referentes à identidade de marca, promove
associações já existentes (imagem e tradição atual) ou determina novas estratégias com
mudança no foco dessas associações (KAPFERER, 2003).
Uma empresa deve determinar o que comunicar e focar para que a sua mensagem seja
entendida da maneira o mais unívoca possível. Quando opta por diversos atributos e recursos,
simultaneamente, pode incorrer em erro de sua mensagem não ser decodificada como
pretendia. É necessário selecionar e decidir o que transmitir para a comunicação não se tornar
ambígua.
A identidade proporciona estrutura para a coerência global da marca, estabelece os
limites e contornos para o posicionamento da marca (TAVARES, 1998, p. 76). O
posicionamento da marca deve transmitir razões definitivas para a escolha daquela marca pelo
consumidor.
Martins (2001) alerta que é necessário dar prioridade às ações e às oportunidades de
posicionamento, destacando atributos coerentes com a identidade da marca, respeitando sua
cultura, valores e crenças. A exclusividade das associações depende do elo de diferenciação
que a marca consegue obter com o consumidor, a partir do seu posicionamento.
Constata-se que o mercado globalizado e competitivo atual determina a rápida
evanescência de estratégias que deram certo no passado, mas que hoje já não obtêm sucesso.
Devido ao grande número de informações, à variedade de produtos e empresas, e às
interferências de marketing, forma-se um cenário turbulento. A mente do consumidor, como
defesa, filtra o que recebe e assimila o que tem relação com seu conhecimento prévio e sua
experiência anterior e descarta grande parte das informações. Assim, seleciona a empresa
líder e essa será mais lembrada, logo, estará posicionada em um nível superior aos
concorrentes. Nesse viés, o posicionamento consiste em ocupar um conceito na mente do
consumidor (RIES; TROUT, 2002, p. 31).
Ainda nos termos de Ries e Trout (2002 p. 2), “posicionamento não é aquilo que você
faz com o produto. Posicionamento é aquilo que você provoca na mente do cliente potencial”.
A marca tem por finalidade posicionar o produto na mente do consumidor. A empresa deve
ser conhecida como sendo a primeira em segurança, caso o atributo importante no seu ramo
seja a segurança. Para os consumidores perceberem as diferenças entre os produtos faz-se
necessária a utilização do posicionamento de marca. A forma, que o consumidor atribui a
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determinado aspecto do produto ou da marca é imprescindível para a sobrevivência da
organização em um mercado volátil como o atual. Assim, o posicionamento é a maneira de
diferenciar o produto na mente dos consumidores, e isso deverá ocorrer de forma simples e
visível e ser transmitida por todos os meios de comunicação (TROUT; RIVKIN, 2000).
O posicionamento é a mensagem que a empresa deseja imprimir na memória e desejo
dos seus consumidores, a respeito de suas marcas, oferecendo algo superior do que os
concorrentes. Já a publicidade e a propaganda representam os canais discursivos com
mensagem persuasiva, que levam o público-alvo a dar preferência à marca ou produto, pois
entregam benefícios significativos, razões pelas quais os consumidores pensam, agem e
lembram do produto e da marca anunciado como superiores. Para Tavares (2008, p. 202)
“cabe à publicidade ocupar esse ”entalhe” na mente do consumidor, com a proposta associada
ao produto”.
Como se viu a base do posicionamento é a diferenciação. Essa distinção precisa ser
significativa para o consumidor. A empresa necessita transmitir e enfatizar essa diferença, que
deve ser relevante para definir a escolha do produto pelo cliente. A organização precisa ter
consciência de quais são os atributos mais atraentes e difundi-los de forma clara e visível.
Tavares (2008, p. 207) afirma que o posicionamento, na perspectiva estratégica, é o processo
de enfatizar a distinção da marca à luz da concorrência. O posicionamento foca-se no centro
de uma triangulação: a marca, o consumidor e a concorrência e é “o ato de relacionar uma
faceta de uma marca a um conjunto de expectativas, necessidades e desejos de consumidores”
(KAPFERER, 2003, p. 172). Pode desenvolver a oferta e a imagem da empresa, de maneira
que ocupem posição competitiva distinta e significativa nas mentes dos consumidores-alvos:
Enquanto a segmentação está vinculada à seleção ‘para quem’ uma determinada
mensagem será dirigida, o posicionamento orienta ou referencia ‘o que’ será
comunicado. Considerando posicionamento a partir das variáveis ou dimensões o
que será comunicado e o que será percebido, a primeira associada ao esforço do
ofertante e a segunda ligada ao consumidor, a ação de posicionar uma marca remete
à decisão de forma e conteúdo para a mensagem, pois a partir desta relação dialética,
contextualizada para ambiente e público-alvo, estabelecer-se-ão as bases para o
desenvolvimento efetivo de um posicionamento de marca. (TELLES, 2004, p. 46,
grifo no original).

As relações entre sentido e significado indicam também associações que o público
receptor produz ao receber a mensagem. Mas essas relações não são determinadas apenas pelo
emissor. Os conteúdos expressos pela marca estabelecem a sobreposição de outros sentidos,
uma via mão dupla, uma vez que a informação é constituída de modo diferenciado pelo
emissor e receptor. A marca produz diversos sentidos envolvendo as sensações, os
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sentimentos e a cognição. Isso amplia a significação para além do convencional, porque
dentre as possibilidades associativas que compõem a imagem da marca, encontram-se a
vivência do consumidor dentro de um processo de construção e divulgação da marca que, por
sua vez, é constituída através da memória coletiva sobre o percurso da marca no mercado
(TELLES, 2004).
Gonçalves (2006) pontua que o texto publicitário é perecível, válido apenas por
“determinado tempo”, em dada faixa social, entre os determinantes que se relacionam com o
produto ou serviço anunciado e a imagem que se pretende construir.
Nenhuma empresa consegue se distinguir das demais em todos os aspectos. Portanto,
deverá identificar ou escolher um ou alguns atributos em que possua condições reais de se
diferenciar, apresentando-os ao seu mercado-alvo como argumento em favor de sua oferta. A
empresa desenvolverá estratégia de posicionamento focada em oferecer diferenças relevantes
para distinguir a oferta da empresa das ofertas concorrentes e a empresa de seus concorrentes
(KOTLER, 1998, p. 265). Não se trata exatamente de oferecer algo inteiramente novo ou
diferente, mas de trabalhar com o que há na mente e no ambiente do consumidor, realinhando
as conexões existentes (RIES; TROUT, 2002, p. 2).
A empresa pode estabelecer diferenças, através dos seguintes critérios desenvolvidos
por Kotler (1998):
I. Importância: a diferença se estabelece ao oferecer um benefício altamente valorizado para
um número suficiente de compradores;
II. Distintividade: quando a diferença não é oferecida pelos concorrentes, ela pode ser
oferecida pela empresa de maneira distintiva;
III. Superioridade: a diferença é superior a outras maneiras de obter o mesmo benefício;
IV. Comunicabilidade: a diferença é comunicável e visível aos compradores;
V. Previsibilidade: a diferença não pode ser facilmente copiada pelos concorrentes;
VI. Disponibilidade para compra: o comprador dispõe de dinheiro para pagar a diferença;
VII. Rentabilidade: a empresa constatará que é rentável introduzir a diferença.
O posicionamento da marca é definido pela identidade da marca e sua proposta de valor
(AAKER, 1998). O valor agregado ao produto, é que o faz diferente dos demais. A empresa hoje,
para obter sucesso, tem que criar tanto as marcas como produtos (RIES; TROUT, 2002). O ponto
central do posicionamento de marca é que se tenha vantagem competitiva sustentável ou
“proposição única de vendas” que dê ao consumidor uma razão convincente para comprá-lo
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(TAVARES, 1998, p. 87). A relação entre a marca e o mercado pode ser entendida como a “força

do posicionamento” ou a aderência entre a comunicação realizada pela organização e a percepção
compreendida pelos consumidores efetivos e potenciais em relação à marca. A “vantagem
competitiva” da marca deriva da importância dos atributos e associações da marca reconhecidas e
manifestadas pelos consumidores (TELLES, 2004).
Assim, ao divulgar um produto deve-se concentrar nas percepções do cliente e não na
concretude, ou seja, a realidade do produto. O posicionamento tem a finalidade de mostrar
como os clientes agrupam em sua mente os produtos e serviços oferecidos. Aaker (1996)
apresenta estratégias de marketing considerando os diferentes tipos de estratégias de
posicionamento:
I. Posicionamento por atributos/benefícios: baseia-se em benefícios tangíveis ou abstratos,
tais como qualidade, durabilidade, sabor, frescor, bem-estar.
II. Posicionamento por aplicação ou utilização: ressaltam-se as vantagens em algum uso ou
aplicação específicos;
III. Posicionamento por usuário: apresentar um produto como o melhor para determinado
grupo de usuários;
IV. Posicionamento por concorrente: alguma vantagem explícita ou implícita em relação a
determinadas classes de produtos;
V. Posicionamento por qualidade/preço: o produto oferece o melhor valor, a melhor relação
custos versus benefício.
Quando existe consciência da marca, qualidade percebida, associações e lealdade dos
clientes, a marca se torna o ativo mais importante que a empresa detém. Portanto, uma
alternativa de sucesso estratégico é criar e alavancar essas vantagens. Uma das formas de
obter esse resultado é através da extensão de marca e de linha (AAKER, 1996, p. 260).
O posicionamento de marca é “a parcela da identidade da marca que deve ser
ativamente comunicada ao público-alvo e demonstrar uma vantagem em relação às marcas
concorrentes” (AAKER, 1996, p. 57). A expressão ativamente comunicada não se restringe
apenas à promoção ou esforços de comunicação de mercado, como propaganda e publicidade.
É estratégia de negócios que inclui a base e a orientação de toda e qualquer forma de contato
do público com a marca. Tal está relacionado diretamente com elementos tais como a
embalagem do produto; o serviço de atendimento ao cliente; a comunicação com o mercado;
as características do ponto de venda; o preço da mercadoria. Deve ser, pois, compatível e
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refletido em cada uma das dimensões do composto de marketing: os 4P’s: Produto, Preço,
Praça e Promoção (TELLES, 2004).
Schimitt e Simonson (1998 p. 120), apresentam o modelo abaixo e ilustra a relação
entre identidade de marca, posicionamento e o marketing mix (os 4P’s), e as percepções dos
consumidores convergem para um mesmo conceito da marca a partir de sua comunicação, sob
a perspectiva da congruência e compatibilidade das “expressões de marca”. Essa terminologia
sugere que a comunicação, em seu sentido mais abrangente, parte da empresa para o
consumidor. Admitindo-se, por “impressões de clientes” a maneira como os clientes
percebem e interpretam as expressões emitidas, a percepção da marca configura o resultado
efetivo da comunicação no receptor, ou seja, cliente. Esse modelo é estendido ao público-alvo
quando associado à condição de coerência com utilização da mesma cor em todos os
componentes vinculados às expressões de marca propiciando visualização da identidade e do
posicionamento da marca AUDI associada ao luxo, status e tecnologia.

EXPRESSÕES X PERCEPÇÕES DE MARCA

MARCA

Identidade

Público – alvo

Posicionamento

Percepções de Marca

EXPRESSÕES DE MARCAS
Figura 2 - Modelo de Expressões versus Percepções de Marca
Fonte: Schimitt e Simonson, 1998, p. 120.
Uma marca que deseja possuir posicionamento “de luxo” precisa buscar pontos que
sejam relevantes para ser percebida como tal: publicidade elaborada; distribuição restrita a
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poucos e qualificados pontos de venda; preço acima da média de mercado. Sampaio (1999)
apud Telles (2004), cita que para AUDI se posicionar como automóvel superior em
performance em relação aos seus concorrentes no Brasil buscou a elegância dos layouts, a
inteligência de títulos e a qualidade da produção do material impresso e dos filmes. O
posicionamento de marca busca coerência e está em harmonia com a transmissão de um
mesmo conceito e percepção.
A incoerência de um posicionamento poderia se dar se a AUDI utilizasse mídia com
características populares, com o “Busdoor”, para a divulgação de seus carros luxuosos e de
consumo restrito. Nesse caso um dos elementos de expressão de marca (Promoção) não
estaria integrado mas em conflito com a proposta de posicionamento. Os clientes, nesse caso,
poderiam ter percepções afetadas por esta decisão. Há incoerência associada a uma das
dimensões do composto “Promoção” que compromete a percepção desejada do
posicionamento (TELLES, 2004).
O posicionamento está associado à identidade de marca, isso é, aos seus atributos,
associações, benefícios, presentes no conceito de identidade de marca. É através dessa
diferenciação que a marca se posiciona e pode comunicar com eficiência suas mensagens. É
nesse sentido que pode afirmar que:
[...] a consistência do posicionamento e identidade de marca ao longo do tempo pode
permitir a posse de uma posição, a propriedade de um símbolo de identidade e a
eficiência em termos de custos, tudo isso combinado para proporcionar uma grande
vantagem competitiva. (AAKER,1996, p. 56).

O posicionamento bem definido, com consistência no mercado, consegue agregar
valor ao negócio e a marca, e constitui aspecto fundamental na potencializacão de sucesso.
Para se manter com sucesso o posicionamento deve manter adequado e estável com ao longo
dos anos. As estratégias de comunicação de marcas não devem negligenciar a consistência de
um posicionamento eficaz. De acordo com Aaker (1996), os benefícios relacionados às
marcas e objeto de gestão de negócio podem ser mapeados sinteticamente por - propriedade
de uma posição: a estratégia consistente potencialmente conduz à exclusividade virtual de
uma posição. Os concorrentes, nesta situação, precisam definir outra proposta, em que haja
espaço de atuação; - propriedade de um símbolo de identidade: a estratégia consistente
proporciona a oportunidade de posse de um símbolo de identidade eficiente (imagem, slogan,
jingle, metáfora, garoto-propaganda etc.). Esse símbolo facilita a compreensão, a recordação e
a vinculação da identidade de marca; - eficiência em termos de custo: a comunicação,
particularmente o alcance da mensagem e a atenção para esta, torna-se menos dispendiosa à
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medida que se reduz a necessidade de esforços para tanto devido à sugestão de uma imagem
e/ou de uma assinatura, por serem efetivamente conhecidos e intimamente relacionados a
marca. Manter um posicionamento consistente pode ser fator crítico na manutenção de uma
marca. E mesmo a comunicação de marcas sendo cautelosa, detalhista, pode não ser percebida
pelo consumidor de maneira coerente a qual a organização deseja.
Compreendidos aqui os conceitos de marca e de posicionamento como estratégias de
marketing, destacou-se o discurso publicitário envolvido nessas estratégias. Para compreender
os mecanismos de produção e significação desses discursos, ao lidar com signos, símbolos,
valores e construir a marca bem posicionada na mente e hábitos do consumidor, considerou-se
pertinente buscar ferramentas para examinar o fenômeno do discurso e seus mecanismos de
manipulação e sedução. É o que se pretende com a revisão teórica da análise semiótica que se
promove no próximo capítulo.
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3 DISCURSO PUBLICITÁRIO E ESTRATÉGIAS DE PERSUASÃO

Somente o homem é um ‘animal político’, isto é, social e cívico, porque somente ele é
dotado da linguagem. Os outros animais possuem voz (phone) e com ela exprimem dor
e prazer, mas o homem possui a palavra (logos) e, com ela, exprime o bom e o mau, o
justo e o injusto. Exprimir e possuir em comum esses valores é o que torna possível a
vida social e política e, dela, somente os homens são capazes. (CHAUÍ, 2002, p. 136).

A linguagem é estratégia utilizada pelo ser humano para se organizar no mundo e o faz
através de sinais, símbolos, discursos e imagens. O ser humano constrói um mundo habitável
cercando-o de signos: palavras, sons, imagens e gestos, que se dinamizam e se interagem na
troca de informação, na criação e na representação do universo e nos quais possa se identificar
e se espelhar. A linguagem cria sentidos ao interpretar o mundo. A realidade, o pensamento e
a linguagem são inseparáveis. Além de expressar o mundo do ser humano, a linguagem
representa a avaliação do humano a respeito do mundo em que vive, através de um conjunto
de signos e de relações significantes (GONÇALVES, 2006).
A linguagem difere o humano dos demais seres vivos, pois, através dela, troca valores,
produz história, concebe sentido à vida, constrói a realidade social, as bases e as regras para o
comportamento entre si. Chauí (2002, p. 137), citando Hjemslev, afirma que a “linguagem é
inseparável do homem, segue-o em todos seus atos”, expressa seu pensamento, seus
sentimentos, emoções e desejos. É, convenção social, pois seus signos são decisões
consensuais da sociedade e arbitrárias, apesar de como capacidade de expressão dos seres
humanos, ser natural. Os seres humanos possuem aparelhagem física, anatômica, nervosa e
cerebral, que lhes permitem expressarem-se pela linguagem. No entanto, “as línguas são
convencionais, surgem de condições históricas, geográficas, econômicas e políticas
determinada, e por isso, são fatores culturais” (CHAUÍ, 2002, p. 137). A linguagem é o lugar
de representação das práticas psicossociais que condicionam a constituição dos sujeitos da
linguagem. Todo ato de linguagem é resultado, no mínimo, de duas relações dialéticas: a de
produção e a de interpretação, que envolvem saberes presumidos que circulam entre os
sujeitos da linguagem, esses saberes são correlativos à dupla dimensão explícito/implícito do
fenômeno da linguagem (MARI, 1999).
Para compreender a linguagem, deve-se compartilhar o meio social e o contexto social
imediato. Assim, a linguagem deve se apresentar tanto em seu aspecto social e ideológico. O
domínio da ideologia coincide como o domínio dos signos (BAKHTIN, 1978) e a linguagem,
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no seu sentido mais amplo, é fenômeno ideológico, por excelência.
A interação verbal é realidade fundamental da linguagem, mas existem formas
diferentes de se falar que refletem a diversidade da experiência social. Para Bakhtin (1990), a
enunciação é de natureza social. A língua não pode ser vista, simplesmente, como sistema
normativo porque a consciência subjetiva do locutor não utiliza a linguagem apenas nas
formas autorizadas. O sujeito que fala ou escreve utiliza a língua para suas necessidades de
comunicação, orientado no sentido da enunciação.
A língua possui diversas funções tornando possíveis atos que lhe são específicos, e que
não têm caráter natural, como o de interrogar, ordenar, prometer, permitir etc. Por isso, o uso
da linguagem determina, além da troca de informações, conjunto de relações intersubjetivas,
determinado pela intencionalidade, comunicar não é um procedimento neutro:
A língua, então, não é mais apenas o lugar onde os indivíduos se encontram; ela
impõe também, a esse encontro, formas bem determinadas. Não é mais somente uma
condição da vida social, mas um modo de vida social. (DUCROT apud
GONÇALVES, 2006, p. 17).

A comunicação, no seu uso prático, é inseparável do contexto ideológico, ou seja, é
sempre política, social e relativa à vida. Se houvesse uma separação da forma lingüística,
vazia de ideologia, encontrar-se-iam apenas sinais e não signos de língua, pois a
linguagem não são só palavras, é sentido e significação, relação e identidade, no mundo e para
o mundo.
Aqui, busca-se ressaltar a enunciação que é a produção de sentido, significação, resultado
do uso dos signos verbais e não verbais, intencionalmente, em uma relação, um diálogo. A
enunciação é ação humana de contato, transformação. É social e cultural, instaurado entre
parceiros do discurso. É teleológica e produtora de sentidos sociais e individuais.
A enunciação se estabelece como resultado da interação entre um emissor ou
enunciador, é o sujeito que fala, escreve ou narra e um receptor, ou enunciatário, ou seja, o
sujeito que ouve, lê ou é alcançado pelo discurso ou narração.

3.1 Enunciação, contrato e dialogismo

A enunciação é o ato de produção de um texto falado ou escrito, é única, histórica e
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irrepetível e se diferencia do enunciado que é o produto lingüístico e sígnico produzido na
enunciação, o enunciado, que pode ser repetido, copiado e re-organizado e, claro,
ressignificado. Na categoria da enunciação, o ato de linguagem comporta duas faces, o fato de
proceder de alguém e o fato de se dirigir a alguém. A enunciação se constitui na interação
entre enunciador e o enunciatário. Como veículo da expressão de um em relação ao outro, está
o enunciado:
O enunciado se opõe à enunciação da mesma forma que o produto se opõe ao ato de
produzir. O enunciado é a marca concreta do acontecimento que é a enunciação.
Emprega-se também “enunciado” para designar uma seqüência verbal que forma
uma unidade de comunicação completa no âmbito de um determinado gênero de
discurso, como um boletim meteorológico, um romance, um artigo de jornal etc.
(MAINGUENEAU, 2002 p. 56).

Há variações nos enunciados: podem ser muitos curtos, como grafites urbanos,
anúncios, provérbios; podem ser muito longos, como uma tragédia ou uma conferência.
Assume-se que o termo “enunciado” possui valor equivalente ao termo “texto”. O termo
“texto” possui valor mais preciso e pode ser empregado quando se trata de apreender o
enunciado “como um todo, constituindo uma totalidade coerente”. Tende-se a falar de “texto”
quando se trata de produções verbais, orais e escritas, estruturadas de forma a perdurarem, a
se repetirem ou a circularem longe de seu contexto original. Um texto não é um conjunto de
signos sem significados. Os textos apresentam marcas de determinado discurso, em que a
palavra é encenada (MAINGUENEAU, 2002).
Todo discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer, remetendo-se à cena
de enunciação que o legitima. A fala, nos textos orais, supõe certa situação de enunciação que
se valida na medida em que é enunciada. Nesse caso, a cenografia ou o pano de fundo é, ao
mesmo tempo, a fonte do discurso e aquilo que o próprio discurso engendra. A fala legitima o
enunciado, estabelecendo a cenografia em que nasce a fala, ou seja, oferece precisamente a
cenografia exigida para enunciar o que lhe convém (MAINGUENEAU, 2002).
O discurso publicitário é encontrado em textos cuja enunciação visa a convencer,
seduzir, atrair, captar, orientar e estimular. Para isso, através dos elementos do enunciado,
estabelece relação de confiança entre enunciador e enunciatário, de forma que estipule adesão
ou opção pelas orientações, sugestões, ordens e opiniões do primeiro. Verifica
antecipadamente qual é a melhor cenografia a ser utilizada, para persuadir o enunciatário,
captar o imaginário e atribuir-lhe identidade (MAINGUENEAU, 2002). A linguagem
publicitária utiliza elementos característicos da sociedade, da época e do meio, para construir
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ou revelar um mundo que se quer vender ou a opinião que se deseja construir (GONÇALVES,
2006). Para se construir uma cenografia, pode-se buscar apoio em cenografia considerada
validada, isto é, já instaladas na memória coletiva, seja a títulos de modelos, que se rejeitam
ou de modelos que se valorizam.
Na enunciação é pressuposto que um enunciador comunica alguma coisa a alguém,
tendo em vista mudar ou direcionar o agir no mundo desse alguém. Pretende-se que o
enunciatário confie no que o enunciador diz, como mudar de comportamento ou de opinião.
Ao comunicar, o enunciador age no sentido de fazer-fazer o enunciatário. Portanto, mesmo
que não pretenda que o destinatário aja, ao fazê-lo saber alguma coisa, realiza uma ação, pois
torna o outro detentor de um saber (FIORIN, 2006, p. 74). Para conseguir fazê-lo, o
enunciador constrói uma imagem de si, que o sanciona positivamente, para conseguir seu
objetivo de manipular e orientar o comportamento e o saber do enunciatário. A construção de
uma imagem de si é a peça principal da máquina retórica, pois possui elos diretos com a
enunciação, que estabelecida como atividade principal na análise lingüística por Émile
Benveniste (AMOSSY, 2005 p. 10).
Os enunciados também podem ser fragmentos de unidade mais ampla, pois podem
pertencer ou se referir a um romance, uma conversa, um artigo de jornal, um anúncio
publicitário etc, o que implica a necessidade de certo conhecimento prévio das construções de
cada um desses discursos por parte do enunciatário. Quando se constrói uma interpretação de
um enunciado, entram em cena elementos inseparáveis da atividade verbal. Isso não se faz
através de contrato explícito, mas, por acordos tácitos que supõem conjuntos de saberes
mutuamente conhecidos, nos quais cada um dos interlocutores postula que seu parceiro aceita
as regras do jogo e espera que haja respeito mútuo.
Essas regras não são normativas e impessoais, como as da sintaxe e da morfologia,
mas são convenções denominadas “leis do discurso” e desempenham papel considerável na
interpretação dos enunciados. Trata-se de conjunto de normas que os interlocutores, ao
participarem de um ato de comunicação, propõem respeitar. Essas regras foram identificadas
por Paul Grice (1975) e se submetem a um “princípio da cooperação” (MAINGUENEAU,
2002).
Entende-se por cooperação a situação em que os parceiros compartilham certo quadro
de referências e colaboraram para o sucesso da troca sígnica. Cada um reconhece seus
próprios deveres e direitos, assim como os do outro. As leis do discurso não são normas
ideais, mas regras que permitem a transmissão de conteúdos implícitos, que, supostamente,
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são conhecidos pelos interlocutores. O princípio de cooperação é uma das maneiras de
demonstrar algo que é constitutivo da comunicação verbal. Ou seja, na base de todo exercício
da palavra, há um “contrato de comunicação”. Um gênero de discurso é um contrato, o que
significa afirmar que o discurso é cooperativo e regido por normas. Todo gênero de discurso
exige daqueles que dele participam a aceitação de certo número de regras mutuamente
conhecidas e, conseqüentemente, as sanções previstas para quem as transgredir. Entretanto,
esse “contrato” não necessita ser objeto de acordo explícito, pois é justamente por ser o
contrato de comunicação fundador do ato de linguagem que ele inclui sua própria validação
(MAINGUENEU, 2002). Assim o contrato implica a existência de normas, convenções
aceitas pelos participantes, para reger a comunicação e reconhecimento mútuo dos
participantes, de seus papéis e do quadro de sua comunicação. Maingueneau ressalta ainda a
existência de “relações de lugares”:
Não há palavra que não seja proferida de um determinado lugar e não convoque o
interlocutor a ocupar um lugar correlativo; seja porque essa palavra pressupõe
simplesmente que a relação de lugares está em vigor, seja porque o locutor espera do
outro o reconhecimento do lugar que lhe é próprio, ou porque obriga o interlocutor a
se inscrever na relação (MAINGUENEAU, 2002, p. 34).

Dessa forma, o ato de fala ou de linguagem ou de discurso é ritualizado, configurandose prática social de determinado grupo, espaço ou tempo. O consenso tácito resultante da
ritualização da fala e das ancoragens, redundâncias, repetições na escrita estabelecem o
contrato entre os membros da comunidade lingüística, fundamental na formulação e
circulação do discurso e na definição dos gêneros. O discurso publicitário, assim como outros
discursos, através da configuração da mensagem, escolhas de vocabulário e estereótipos
transporta, em si, marcas do gênero discursivo e da cultura em que se insere.
Para os fins deste trabalho, entende-se que o processo de comunicação verbal e não
verbal é também relação social. Para explicitar as leis do discurso nessas relações sociais
discute-se as teorias das faces, desenvolvida Brown e Levinson (1987), tomando por base Os
Ritos de Interação, de Goffman (1974).
Na teoria das faces, assume-se que o indivíduo, como sujeito no mundo, é possuidor
de duas faces: uma negativa, que corresponde ao território de cada um, seu corpo, sua
intimidade; e uma face positiva, que corresponde à fachada social a própria imagem
valorizante, que se tenta apresentar aos outros. Na interação entre enunciador e enunciatário,
como na comunicação, existem, no mínimo dois participantes. Quatro faces estão envolvidas
na comunicação: a face positiva e a face negativa de cada um dos interlocutores. Por exemplo,
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dar uma ordem valoriza a face positiva do locutor, desvalorizando a do interlocutor; dirigir a
palavra a um desconhecido ameaça a face positiva do locutor, que pode ser visto como sendo
excessivamente desinibido.
A ameaça às faces é constitutiva da enunciação publicitária. Por isso, é essencial a
atenção ao problema da preservação das faces no discurso da publicidade, em virtude de duas
razões. A primeira é o fato de que “pedir para ser visto” constitui ameaça à face positiva do
responsável pela enunciação (o emissor enunciador), pois a marca do produto pode ser vista
pelo enunciatário como algo não agradável, e uma ameaça às faces negativa e positiva do
enunciatário (destinatário), que pode ser tratado como alguém sem importância, a quem é
solicitado que dedique parte de seu tempo à leitura do enunciado publicitário. A segunda
razão está em que todo enunciado publicitário visa pedir dinheiro ao enunciatário
(destinatário), o consumidor, o que representa ameaça à face negativa, bem como leva que o
enunciador (emissor) assuma o papel de solicitante.
Criar um anúncio que seja sedutor e que agrade ao destinatário significa anular
imaginariamente a ameaça às faces. Esse objetivo é constitutivo da enunciação publicitária.
Para fazer o discurso publicitário funcionar, é preciso investir na intervenção do sujeito que
nele investe sua subjetividade. A enunciação se torna esse colocar em funcionamento a língua
por um ato individual de utilização. Entretanto, em um ato enunciativo, o sujeito não constitui
apenas a si, sujeito locutor, mas também ao sujeito alocutário (o objetivo da locução), isto é,
define não só a posição do “eu”, mas também do “tu”. O sujeito enunciador implanta o outro
diante de si, qualquer que seja o grau de presença que ele atribua a esse outro. Toda
enunciação é explícita ou implicitamente uma alocução, pois postula um alocutário
(BENVENISTE, 1989).
O social constitui o sujeito na interação dialógica com os demais seres sociais. A
subjetividade é demonstrada nos processos enunciativos, na relação “eu”/”tu” em seu aspecto
social, através do diálogo. Essa relação dialógica “eu”/”tu” e a subjetividade no contexto
ideológico e social apresentam relações conflituosas e complexas. Os signos envolvidos na
comunicação são variáveis, flexíveis e podem apresentar em contextos diferentes.
Assim, o ato enunciativo é, inevitavelmente, e em qualquer situação, construído por
uma pressuposição do destinatário. Mais do que isso, os discursos têm sempre natureza
dialógica que possibilitam apropriações das mais diversas naturezas e formulações sobre os
enunciados ofertados. Essas vozes formam um cenário e condicionam o discurso dos sujeitos.
O dialogismo não se restringe somente às relações entre os sujeitos nos processo discursivos e
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materiais impressos como livros, revistas, matérias de revistas, fotografias e outros como
folhetos, panfletos e peças publicitárias, podem significar atos de fala, pois não deixam de ser
integrantes de uma situação social e ideológica (BAKHTIN, 1978).
Bakhtin (1978) instaura o dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e
condição de sentido do discurso. Dessa forma, o interlocutor é constitutivo do próprio ato de
produção da linguagem, de certa forma, é co-enunciador do texto e não mero decodificador de
mensagens. Ele desempenha papel fundamental na constituição do significado e na produção.
No caso do discurso publicitário, ele é co-enunciador e enunciatário, assim como o é tanto o
consumidor ideal como o real.
Os recursos persuasivos em que se constrói e realiza a cenografia enunciação são:
I. as pessoas do discurso;
II. o tempo; e,
III. o espaço.
Esses recursos se organizam para produzir o ethos do enunciador. Esses elementos são
centrais nas produções discursivas da publicidade e propaganda e serão verificadas
individualmente a partir da perspectiva de Maingueneau (1997, 2002) e Amossy (2005).

3.2 O processo do discurso

Para entender o processo de discurso, é preciso identificar e articular as categorias da
enunciação: o tempo, o espaço e a pessoa; uma vez que não há acontecimentos comunicativos
fora dessas instâncias (FIORIN, 1999). Um enunciado não aparece de forma isolada, mas
sempre é determinado pela situação da enunciação. Os dêiticos ou embreantes de tempo,
espaço e pessoa são “marcas lingüísticas por meio das quais se manifesta a enunciação”
(MAINGUENEAU, 2002, p. 105).
Para Maingueneau (2002), a linguagem humana tem como característica o fato de os
enunciados tomarem como ponto de referência o próprio ato enunciativo do qual são os
produtos. Na situação de enunciação lingüística, o enunciador (o que enuncia) e o
enunciatário (o destinatário do enunciado) são determinados conforme o momento e o lugar
da enunciação.
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3.2.1 Os embreantes do discurso

Dentre as operações de enunciação, destacam-se as identificações de enunciador,
enunciatário, do momento e do lugar da enunciação. Os embreantes podem ser:
a) de pessoa; indicados por meio dos pronomes pessoais: eu, tu/você(s)/nós, vós; de
tratamento; e os possessivos, meu, teu, nosso, vosso, seu;
b) de tempo: os dêiticos temporais, marcas de presente, passado e futuro; como: ontem, hoje,
há dois dias, dentro de um ano etc;
c) de espaço: dêiticos espaciais, constituídos pelo lugar em que se dá a enunciação: aqui; lá,
isso, este, esse.
O embreado pode ser definido como um enunciado que comporta embreantes e,
portanto, encontra-se em relação com a sua situação de enunciação. Às vezes, além dos
embreantes, o embreado é acompanhado de outras marcas lingüísticas que atestam a presença
do enunciador como as apreciações, as interjeições, as exclamações, as ordens, as
interpelações do co-enunciador, dentre outras.
Nos anúncios publicitários, o tempo presente se traduz como o eixo primordial da
temporalidade na língua a ordenar a experiência humana. Benveniste apud Palácios (2004),
estabelece que localizar, centralizar e instaurar o presente como momento do ato da leitura do
anúncio é marcação temporal que pode ocorrer no momento do ato da leitura, mesmo que não
coincida com o momento cronológico, marcado pela data de publicação do anúncio na revista,
ou pela discordância do ato da leitura do momento presente pela precedência do anúncio e da
revista, momento passado.
Os enunciados não embreados possuem um enunciador e um co-enunciador, embora
estejam deslocados de sua situação de enunciação e são produzidos em um momento e um
lugar particular. Apresentam-se como se estivessem desligados de sua situação de enunciação.
Assim são os textos enciclopédicos, os textos históricos, os textos científicos, os verbetes de
dicionários etc.
Nos enunciados embreados, o valor das marcas temporais dos verbos varia de acordo
com o seu emprego. O mesmo acontece com os embreantes de primeira e de segunda pessoa eu e tu - que só podem ser interpretados no movimento enunciativo do texto em que figuram.
O texto publicitário, por sua própria natureza, tem como objetivo marcar os embreantes,
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porque visa implicar fortemente o seu enunciatário. Em contrapartida, existem textos, como
os científicos, que exploram o apagamento ou o desaparecimento dos embreantes. No
processo associado ao apagamento dos co-enunciadores, as verdades científicas não estão
ligadas a um eu ou a um você particular, pois são tidas como verdadeiras em quaisquer
circunstâncias (MAINGUENEAU, 2002, p. 125). A eficácia discursiva é fenômeno próprio e
intrínseco ao texto lingüístico. Convencer consiste em atestar o que é dito na própria
enunciação (MAINGUENEAU, 1997). No discurso publicitário, para convencer busca-se
criar cenas que validem o enunciado.

3.2.2 A cenografia do discurso

Segundo Amossy (2005, p. 75), “o repertório das cenas disponíveis varia de acordo
com o grupo visado pelo discurso”. O discurso reflete a realidade, não uma representação
sensível do mundo, mas uma categorização do mundo, ou seja, uma abstração possibilitada
pela prática social. O discurso contém, em si, como parte da visão do mundo que veicula, um
sistema de valores, isto é, estereótipos dos comportamentos humanos que são valorizados
negativa ou positivamente (FIORIN, 2006).
Esses estereótipos, que podem ser compreendidos como ideais-padrões sociais, são
assumidos e articulados pelos comunicadores do marketing para acessar e contatarem o seu
público de referência.
Maingueneau (2002) ressalta que tanto o caráter, ou seja, os traços psicológicos que o
enunciatário atribui espontaneamente à figura do enunciador, em função do seu modo de
dizer, como a corporalidade, que remete à representação do corpo do enunciador na formação
discursiva, são apreendidos por intermédio de um comportamento global. O caráter e a
corporalidade do enunciador são baseados em um conjunto difuso de representações sociais,
em estereótipos e imagens presentes em uma cultura, fundados em um parecer social. Todo o
discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer instituindo uma cena que o
legitime (MAINGUENEAU, 2002, p. 87).
Através de discursos e imagens socializadoras, a peça publicitária obtém um “tom de
verdade” necessário para alcançar o objetivo que é fortalecer a marca e vender os produtos, e
ainda interagir com a produção de sentido e orientação para a vida dos enunciatários. Ries e
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Trout (2002) afirmam que em função do excesso de comunicação, a propaganda não possui
mais o poder de criar novos conceitos e, sim, o de trabalhar sobre o que está posicionado na
mente dos consumidores. A marca tem condições de ampliar sua linha de produtos de acordo
com a demanda do mercado. A produção e a comercialização dos bens não se restringem à
lógica utilitarista, mas sim, à lógica do significado e, nesse sentido, à função simbólica, e não
apenas à função prática. É a separação do objeto e sua função (SAHLINS apud SOUZA,
2005).
O consumidor adquire o objeto pela imagem que representa no mercado e essa
imagem muitas vezes não é constituída com base na necessidade funcional. Dessa forma, um
simples produto pode representar múltiplas imagens, dependendo da cultura e dos esforços de
marketing. Conseqüentemente, imagens e produtos estão desconectados uns dos outros, de
seus conteúdos e de seus contextos originais (CASSOTI apud SOUZA, 2005).
A interação entre os enunciados (textos e imagens) e o consumidor consiste em
interpelar e estabelecer relações de poder com o receptor, na tentativa de cooptá-lo e de agir
sobre ele ou sobre o seu mundo por seu intermédio (PINTO, 1999). O enunciador, assim,
consegue marcar a fronteira entre os conhecimentos que assume, isto é, aqueles que
compartilha como o receptor ou aqueles ao qual atribui valores a respeito desse universo. Essa
estratégia tem o propósito de permitir que os textos comerciais interajam com os
consumidores e falem “a língua” do público-alvo (GONÇALVES, 2006). Buscam-se todos os
tipos de estratégias discursivas para captar o público-alvo.
O enunciador consegue, assim, estreitar a relação com o enunciatário. Faz perguntas e
“olhando nos olhos” do enunciatário, espera uma ação ou reação, ou seja, tomar uma atitude.
O enunciatário é, assim, interpelado, diretamente, pelo enunciador, chamado a completar a
informação, a interagir e a responder à mensagem que se encontra subjacente ao enunciado.
Na publicidade e propaganda, utilizam-se diversos recursos para convencer e trazer o
enunciatário para participar do mundo da publicidade e propaganda como fizesse parte da sua
vida.
Pinto (1999) afirma que a interpelação ou não pelo olhar do personagem é forma
comum pela qual a mídia procura estabelecer relação pragmática de proximidade ou de
distância do receptor. A colocação de personagens e objetos em posição de dominância
espacial e do co-enunciador ou destinatário na de dominado é outro recurso também freqüente
na imagem para definir o lugar de identificação a ser ocupado pelo espectador:
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A interpelação ou não pelo olhar do enunciador é uma forma comum, pela qual o
dispositivo de enunciação daqueles gêneros discursivos em que a imagem é um
componente semiótico, como a mídia procura estabelecer uma relação pragmática de
proximidade ou distância do receptor. (PINTO, 1999, p. 39).

Fromm (1976) adverte que no sistema social e cultural, uma autoridade é identificada
pela imagem artificial criada pelos especialistas de relações públicas. A autoridade baseada
em competência é substituída pela posição social. Todo discurso tem o intuito de convencer e,
para tanto, institui a cena de enunciação que visa a legitimá-lo. As cenas enunciativas são
consideradas espaços estáveis, no interior dos quais os enunciados adquirem sentidos. Desse
modo, os tipos e gêneros de discursos são constituídos de elementos discursivos instáveis.
Maingueneau (2002) classifica a cena de enunciação em três níveis ou dimensões:
cena englobante, cena genérica e cenografia. O tipo de discurso é determinado pela cena
englobante, pode ser publicitário, religioso, político. É a cena englobante o espaço necessário
para se situar e interpretar em nome de que ou de quem o discurso interpela o destinatário e
em função de qual finalidade ele foi organizado. As cenas englobantes são temporais. Amossy
(2005, p. 75) ressalta que elas conferem ao discurso “seu estatuto pragmático: literário,
religioso, filosófico”. Uma enunciação política, por exemplo, implica que um cidadão dirigese a outros cidadãos. Entretanto, em numerosas sociedades do passado, não existia cena
englobante especificamente política, nos moldes como atualmente ocorre. É necessário o
reconhecimento e a legitimação social para que o processo de produção e de recepção dessas
mensagens possa acontecer. Um tipo de propaganda de uma época pode perder seu sentido em
outra, a evolução da prática produtiva da publicidade também acompanha a capacidade de
interpretação dessas mensagens por parte dos receptores.
O segundo tipo de cena enunciativa que Maingueneau (2002) apresenta é a cena
genérica, relacionada com o gênero do discurso. Amossy (2005, p. 75) entende que “a cena
genérica é a do contrato associado ao gênero, a uma ‘instituição discursiva’: o editorial, o
sermão, o guia turístico, a visita médica [...]”. Em sua forma de reconhecimento, não basta
identificar que a enunciação de dado enunciado político apresenta cena englobante política, ou
que a cena de um enunciado filosófico é uma cena englobante filosófica. Tal é insuficiente
para compreender um enunciado, uma vez, que o co-enunciador não está se relacionando com
o político ou com o filosófico, em geral, mas sim com gêneros desses discursos em particular.
A terceira dimensão é a da cenografia. Segundo Amossy (2005, p. 75), “ela não é
imposta pelo gênero, ela é constituída pelo próprio texto: um sermão pode ser enunciado por
meio de cenografia professoral, profética, etc.”. Cada gênero do discurso define seus próprios
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papéis. Por exemplo, em um panfleto de campanha eleitoral, trata-se de um candidato político
dirigindo-se a seus potenciais eleitores; em um panfleto distribuído em uma sala de aula, tratase de um professor dirigindo-se aos estudantes. O discurso publicitário, do ponto de vista da
cenografia, possui estatuto privilegiado, pois pode definir de maneira criativa e inovadora
qual cenografia será mobilizada para atingir seus objetivos. Porém, há tipos de discursos cujos
gêneros implicam cenas de algum modo estabilizadas. É o que ocorre, por exemplo, com as
correspondências administrativas, ou os relatórios de peritos, são geralmente estruturados em
cenas enunciativas de algum modo estabilizadas, obedecendo às rotinas das cenas genéricas.
A cenografia, para se desenvolver plenamente, deve manter certa distância em relação
ao co-enunciador, que não pode agir imediatamente sobre o discurso. É o que ocorre, por
exemplo, com a escrita, diferentemente de um debate político, em que não se pode assegurar
aos participantes a possibilidade de enunciar por meio de suas próprias cenografias, pois
precisam reagir às demandas não previstas. Amossy (2005) relata que em uma cenografia, a
figura do enunciador, o fiador e a figura correlativa do co-enunciador são associadas a uma
cenografia (um momento) e a uma topografia (um lugar) que é o local em que o discurso
emerge.
Os discursos como o publicitário, o filosófico e o literário, entre outros, podem adotar
cenografias variadas. Ao observar um anúncio publicitário de produto de beleza, por exemplo,
pode-se perceber a multiplicidade de abordagens cênicas que podem compor o anúncio de um
produto dessa categoria.
Um creme para cabelo destinado a mulheres, ao ser anunciado em uma revista
feminina, pode revelar a existência de várias possibilidades de composição do quadro cênico,
que são os conjuntos de cenas enunciativas que determinam qual a cenografia mais adequada
para um mesmo produto. Esse quadro também determina a estrutura do anúncio que,
tradicionalmente, é composta por imagem, texto, título, slogan e assinatura.
Para Amossy (2005, p. 77), “a cenografia, como ethos que dela participa, implica um
processo de enlaçamento paradoxal”, e desde quando surge, a fala necessita de certa
enunciação que se valida progressivamente pela própria enunciação. A cenografia é, ao
mesmo tempo, o espaço do qual emerge o discurso, e aquele que é engendrado pelo discurso.
A cenografia legitima um enunciado e simultaneamente é legitimada por ele. São os próprios
conteúdos desenvolvidos pelo discurso que permitem especificar a cena e o ethos pelos quais
esses conteúdos surgem. Para concretizar o discurso e fazê-lo aceito socialmente, utiliza-se
cena prevista antecipadamente. Nela, o ethos tem a intenção de legitimar a fala e o discurso
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utilizado e prevê a qual público será enviado. Todo o processo para o convencimento na
publicidade e propaganda tem característica de convencimento.

3.2.3 A função ideológica do enunciado

Como já se registrou, o discurso não reflete representação sensível do mundo, mas
uma abstração efetuada pela prática social e só existe se, de forma mascarada, houver uma
intenção. Fiorin (2006) lembra que,
[...] o discurso transmitido tem influência sobre os comportamentos do homem. O
discurso transmitido contém em si, como parte de visão do mundo que veicula, um
sistema de valores, isto é, estereótipos dos comportamentos humanos que são
valorizados positiva ou negativamente. (FIORIN, 2006, p. 55).

Na análise interna do texto publicitário, percebe-se que esse fazer persuasivo decorre
de escolhas prévias e de efeitos de sentidos produzidos que não casuais. São ideologicamente
arquitetados, por isso se anula qualquer idéia de neutralidade ou de imparcialidade do
discurso publicitário. Ele contém em si, como parte da visão de mundo que veicula, um
sistema de valores, isto é, estereótipos dos comportamentos humanos que são valorizados
positivos ou negativamente. Para Chauí, a ideologia é
[...] instrumento de dominação de classe, porque a classe dominante fez com que
suas idéias passassem a ser a idéias de todos. A ideologia organiza-se como um
sistema lógico e coerente de representações (idéias e valores) e de normas e regras
(de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem
valorizar, o que devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. (CHAUÍ,
1981, p. 25).

A função primordial da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas.
A produção social da ilusão social tem alicerçado como objetivo principal fazer com que
todas as classes sociais aceitem as condições em que vivem, julgando-as corretas e normais.
Corroborando essa idéia Fiorin (2006) define ideologia como:
[...] uma visão do mundo, um conjunto de representações que explicam as condições
de existência. Como as visões de mundo estão vinculadas às classes sociais, há, em
princípio, numa formação social, tantas visões de mundo quanto forem as classes aí
existentes. No entanto, a visão de mundo dominante é a da classe dominante.
(FIORIN, 2006, p. 33).

A ideologia e o discurso dominante são sempre os da classe dominante. No modo de
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produção capitalista, a ideologia dominante é o da ideologia burguesa. A ideologia é constituída
pela realidade e constituinte dessa realidade. Não é um conjunto de idéias que surge do nada, em
última instância pode-se assumir que seja também determinada pelo nível econômico. Fiorin
(2006, p. 31) ressalta que a “determinação em última instância significa que o modo de produção
determina as idéias e os comportamentos dos homens e não o contrário”.
O ideológico não se restringe somente ao sistema econômico, mas a uma determinação
complexa. Para Chauí (2002, p. 174), “a função da ideologia é impedir de pensar nessas
coisas”, mas, ao contrário, aceitar as condições e formas de viver sem questionamentos,
ancorados na presunção de que as diferenças são naturais, que as desigualdades políticas,
financeiras, sociais não são produzidas pela divisão social de classe, mas por diferenças
individuais de talentos, inteligência etc.
Nessa perspectiva, a ideologia é vista como “falsa consciência”, disfarce e
ocultamento da realidade social, a serviço da classe social dominante. Apresenta-se a
realidade de maneira disfarçada e com isso se obtém a aceitação dessas diferenças através do
senso comum. Manipula-se a visão da sociedade, que passa a aceitar a versão da realidade da
classe dominante como forma de verdade, sem questionamentos. A realidade social se
apresenta de maneira obliterada, oculta, promovida pelas classes dominantes, aplicada ao
exercício legitimador do poder político e organizador de sua ação de dominar e manter o
mundo tal como é. A ideologia, além de significar o estudo da formação das idéias, também é
o conjunto de idéias em um determinado momento do tempo e espaço da história da
humanidade e que faz sentido para um determinado grupo social.
Em relação ao enunciado e seu comprometimento ideológico, pode-se dizer que
quando um enunciador comunica alguma coisa, tem em vista agir no mundo. Ao
exercer seu fazer informativo, produz um sentido com a finalidade de influir sobre
os outros. Deseja que o enunciatário creia no que ele diz, faça alguma coisa, mude
de comportamento ou de opinião. (FIORIN, 2006, p. 74).

O enunciador apresenta-se com propriedade, seriedade, como se o que tem a dizer ou a
propor fosse necessário para um bem social. O discurso propõe um dever-fazer. Todos os
discursos se caracterizam pelo fazer-crer e o fazer-fazer. E como não existem idéias fora dos
quadros da linguagem, esse fazer persuasivo decorre de estratégias ideologicamente planejadas,
através da visão de mundo que não existe desvinculada da linguagem. Cada formação ideológica
corresponde a uma formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa
uma dada visão de mundo (FIORIN, 2006). Essa formação discursiva é ensinada a cada um dos
membros de uma sociedade ao longo da aprendizagem lingüística.
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A sociedade transmite aos indivíduos através da linguagem certos estereótipos que
determinam os comportamentos. Esses estereótipos se formam de tal maneira na consciência
humana que são vistos como naturais. Desse modo, infere-se que, em cada mensagem
publicitária, o discurso elaborado concorda com os momentos sócio-políticos, com as
circunstâncias naturais e culturais, com o espaço, o tempo e também com e os enunciatários.
Os estereótipos estão na linguagem porque representam a condensação de uma prática
social. O falante, suporte das formações discursivas, ao construir seu discurso, investe nas
estruturas sintáticas abstratas, temas e figuras que materializam valores, crenças, desejos,
carências explicações, justificativas e racionalização existentes em sua formação social. Esse
enunciador não pode ser visto como agente autônomo do discurso, por ser ele também
produto de relações sociais, mas um agente que assimila uma ou várias formações discursivas,
e as reproduz em seu discurso, tornando-se suporte de seu discurso. Na medida em que as
formações discursivas materializam as formações ideológicas, estas relacionadas às classes
sociais, os agentes discursivos são as classes sociais e as frações de classe.

3.2.4 Temas e figuras

A aprendizagem lingüística, que é a aprendizagem de um discurso, cria uma
consciência verbal, que une o indivíduo aos demais membros de seu grupo social. A
aprendizagem lingüística está estreitamente veiculada à produção de uma identidade
ideológica, que é o papel que o indivíduo exerce no interior de dada formação social. Os
textos também podem apresentar-se de maneiras diferentes na sociedade. Nos textos nãofigurativos, as coerções ideológicas podem manifestar-se com toda a nitidez no nível dos
temas, pois são formados por elementos abstratos, que indicam coisas em si que não existem
no mundo natural, como escolha, incapacidade e indecisão. Por outro lado, os textos
figurativos falam de elemento concreto e utilizam conteúdo que fala do mundo natural, por
exemplo, cavalo, água, feno, riacho. O componente básico dos textos figurativos é a figura,
enquanto os dos não-figurativos são os temas. Temas e figuras representam dois níveis de
concretização dos elementos semânticos da estrutura profunda.
Fiorin (2006) define que tema é o elemento semântico que designa um elemento não
presente no mundo natural, mas que exerce o papel de categoria ordenado dos fatos
observáveis. São temas, por exemplo, amor, paixão, lealdade, alegria.
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Figura é o elemento semântico que remete a um elemento do mundo natural: casa,
mesa, mulher, rosa etc. O discurso figurativo é a concretização de um tema. Para entender um
discurso figurativo é necessário apreender o discurso temático que subjaz a ele. Quando se
refere à classificação do texto como figurativo e não-figurativo fala-se em predominância e
não em exclusividade.
Um texto figurativo é aquele construído predominantemente com figuras, enquanto o
texto temático é organizado basicamente como temas. Nos textos não-figurativos, a ideologia
manifesta-se como maior nitidez, no nível do tema. Essas relações temas-figuras transmitem
muitas vezes um universo ideológico, que representa o que circula na sociedade, idéias já
construídas e edificadas. É essencial que a sociedade confia em aquilo que é transmitido, por
isso, constrói o ethos de acordo com o público visado.

3.3 Ethos do enunciador

Um discurso só contém eficácia a partir do instante que o público o reconhece. A
eficácia da palavra está na aceitação do que ela enuncia e do poder do qual ela está investida
aos olhos do público. Por isso, o enunciador apresenta-se com argumentos de autoridade e de
seriedade. Tenta transmitir confiança e busca ter credibilidade, insinuando que aquilo que fala
é primordial e que tem a intenção de agir positivamente na sociedade busca-se um bem social.
Amossy (2005) diz que:
[...] o poder das palavras deriva da adequação entre a função social do locutor e seu
discurso: o discurso não pode ter autoridade se não for pronunciado pela pessoa
legitimada a pronunciá-lo em uma situação legítima, e diante de receptores
legítimos. O ethos consiste na autoridade exterior de que goza o locutor. Esse
aparece como um porta-voz autorizado. (AMOSSY, 2005, p. 120).

Um discurso sempre menciona outro, não é um sistema fechado em si, mas é um
espaço de trocas enunciativas: “Um discurso pode aceitar, pode inscrever-se uma vez que é
um espaço conflitual e heterogêneo ou um espaço de reprodução” (FIORIN, 2006, p. 45).
Toda a fala procede de um enunciador encarnado; mesmo quando escrito, um texto é
sustentado por uma voz, a de um sujeito situado além do texto (MAINGUENEAU, 2002).
Vêem-se as três facetas do processo de incorporação: dar um corpo ao enunciador,
fazer o leitor assimilar certa esquematização do corpo, fazê-lo entrar na comunidade
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imaginária, o ethos construído no discurso. Como adverte Maingueneau (2002, p. 99), o poder
de persuasão do discurso está fundamentado na eficácia em levar o leitor da mensagem a se
identificar com o seu ethos, o corpo enunciativo que se reveste de valores socialmente
especificados.
O interesse da peça publicitária é ajudar o enunciatário a dotar de corporalidade e de
caráter o enunciador, para que surtam os efeitos desejados e anunciados no discurso,
reforçados pelos personagens da cenografia que se tornam os fiadores do enunciador. Isso
remete à característica essencial do ethos:
[...] são os traços de caráter que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa
sua sinceridade) para causar boa impressão: são ares que se assume ao se apresentar.
[...] o orador enuncia uma informação, e ao mesmo tempo diz: eu sou isto, eu não
sou aquilo (BARTHES apud MAINGUENEAU, 2002, p. 98).

Uma das estratégias de persuasão é a construção do ethos: imagem favorável de si (do
enunciador) no discurso para seduzir o auditório. A qualidade do ethos remete à imagem do
fiador, este, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade compatível com o
mundo que constrói em seu enunciado. Através do seu próprio enunciado, o fiador legitima
sua maneira de dizer e de fazer-fazer (MAINGUENEAU, 2002). Quando a identidade da
marca é definida com precisão, facilita o processo de comunicação da empresa. A marca
deixa de ser exclusivamente marca de um produto e ultrapassa a esfera comercial,
propriamente dita, para se expandir no contexto social (AAKER; JOACHIMSTHALER,
2000).
Através da identidade de marca, a organização transmite suas diferenças, o que a faz
sair da homogeneidade (TAVARES, 2008). O discurso publicitário privilegia a construção do
ethos: “de fato, ele procura persuadir associando os produtos que promete a um corpo em
movimento, a um estilo de vida, a uma maneira de estar no mundo” (AMOSSY, 2005, p. 88),
ao “encarnar” sua própria enunciação aquilo que ela evoca, apoiando-se em estereótipos
carregados de valor.
O ethos tem autoridade e eficácia sobre outros agentes pelas palavras, símbolos e
imagens porque sua fala concentra o capital simbólico acumulado pelo grupo do qual ele é
mandatário e o procurador. “A eficácia simbólica das palavras”, observa Bordieu, “só se
efetiva quando aquele que a recebe reconhece aquele que a exerce como capacitado a exercêla” (BORDIEU apud AMOSSY, 2005, p. 121).
É pela possibilidade do imaginário que acontece o processo de antecipação pelo qual o
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enunciador age na elaboração do seu discurso. Esse processo determina a existência da
discursividade que se materializa através do enunciador. O enunciador está representado pelo
discurso publicitário que sendo conhecedor dos recursos que a linguagem lhe proporciona, faz
uso dela para persuadir, e convencer seu público-alvo, tendo como aliado fiel o ethos pelo
qual esse enunciador se institui no discurso publicitário (LEOTTI, 2007).
Amossy (2005), citando Aristóteles, afirma que o ethos constitui a mais importante das
três provas engendradas pelo discurso: logos, ethos e pathos. As três razões que inspiram
confiança são a phrônesis, que é o transmitir um ar de ponderado, sensato, que faz parte do
logos; a Arete, que seria se apresentar como um pessoa simples e sincera, a “virtude” própria
do ethos, que exprime as disposições ou habitus positivos; e a eunóia, que é passar imagem
agradável de si, pertence ao pathos, pois se trata de um afeto que mostra ao destinatário que o
orador-enunciador tem boas intenções em relação a ele. Essa virtude e identificação do ethos
são mostradas no discurso. Aristóteles distancia-se, assim, dos retóricos de sua época, que
entendiam que o ethos não contribuía para a persuasão.
Maingueneau (2002) menciona que o ethos não é dito explicitamente, mas mostrado.
Amossy (2005) citando Maingueneau registra que o ethos é o que
[...] o orador pretende ser, ele dá a entender e mostra: não diz que é simples e
honesto, mostra-o por sua maneira de exprimir. O ethos está, dessa maneira,
vinculado ao exercício da palavra, ao papel que corresponde a seu discurso, e não
indivíduo ‘real’, (apreendido) independente de seu desempenho oratório: é, portanto,
o sujeito da enunciação uma vez que enuncia que está em jogo aqui. (AMOSSY,
2005, p. 31).

Para Amossy (2005), a noção de ethos é válida em qualquer discurso, tanto o oral
como o escrito. O texto escrito possui, mesmo quando o denega, um “tom” que dá autoridade
ao que é dito. Este permite ao leitor construir uma representação do corpo do enunciador, que
não representa concretamente o corpo do autor efetivo. É através das “vozes” discursivas
identificadas por Aristóteles, que menciona a função retórica da modulação do “tom” adotado
pelo orador em função de um resultado desejado da sua platéia.
No rastro de Aristóteles, pode-se dizer que “é [...] ao caráter moral que o discurso
deve, eu diria, quase todo seu poder de persuasão” (MAINGUENEAU apud AMOSSY, 2005,
p. 10) e para que um orador seja bem sucedido com seu auditório, deve conhecer bem sua
platéia, e saber como despertar paixões pretendidas, através de sua retórica. A forma de dizer
constrói verdadeira imagem de si. Estabelece inter-relação entre o locutor e o seu parceiro.
Através da eficácia da palavra, a imagem causa impacto e suscita a adesão do ouvinte ou
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leitor. E, ao mesmo o tempo, o ethos está ligado ao estatuto do locutor e à questão de sua
legitimidade, pois confere ao processo legitimação através da fala.
Maingueneau (2002, p. 98) diz que a eficácia do ethos se refere ao fato de que ele
abrange a enunciação, de alguma forma, sem estar explícito no enunciado. Afirma que um dos
segredos da persuasão consiste em o orador apresentar uma imagem favorável de si, pois isso
faz com que orador consiga captar e seduzir o auditório. Mas a estratégia utilizada não se
resume em o orador fazer afirmações elogiosas no conteúdo de seu discurso sobre si mesmo.
Se o fizer, o efeito será contrário, e poderá chocar o ouvinte, que o repudiará. A estratégia está
na aparência que lhe conferem o ritmo, a entonação calorosa ou severa, a escolha das palavras
e dos argumentos. O fato de escolher ou negligenciar tal ou qual argumento pode parecer
sintomático de determinada qualidade ou de certo padrão moral: é na qualidade de fonte da
enunciação que ele se vê revestido de determinadas características que, por sua ação, reflexa,
tornam essa enunciação aceitável ou não (AMOSSY, 2005).
Casaqui (2003, p. 10), também retomando Aristóteles, afirma que a persuasão, ou o
convencimento se dá em uma construção da confiança por parte do orador, de uma projeção
bem sucedida, em função das expectativas do seu auditório, baseando-se na busca por
transmitir uma verdade ou um efeito de sentido da mesma. O discurso, além de transmitir
elementos intratextuais, os quais revelam as estratégias retóricas do enunciador, transmite um
jogo de imagens entre o locutor e o receptor que se realiza de maneira dinâmica.
Essa forma de compreender o ethos insere não só a dimensão propriamente oral, mas
também o conjunto de determinações físicas e psíquicas que evocam as representações
coletivas e as fazem próprias da personalidade do enunciador. Ao fiador, cuja figura o leitor
ou ouvinte constrói a partir de indícios textuais de diversas ordens, são atribuídos um caráter e
uma corporalidade, cujo grau de precisão varia. O caráter corresponde a uma gama de traços
psicológicos. A corporalidade está relacionada a certa compleição corporal, mas também a
uma maneira de se vestir e de se movimentar no meio social.
Conforme Maingueneau (2002, p. 98) tanto o caráter, ou seja, os traços psicológicos
que o leitor-ouvinte atribui espontaneamente à figura do enunciador, em função do seu modo
de dizer, quanto a corporalidade, ou seja, àquilo que remete a uma representação do corpo do
enunciador da formação discursiva, são apreendidos por intermédio de um comportamento
global. O caráter e a corporalidade do fiador são baseados em um conjunto difuso de
representações sociais, baseadas em comportamentos, estereótipos e imagem presentes em
uma cultura, todos fundados em um parecer social. Esses estereótipos circulam em diversas
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áreas que podem abranger os domínios da literatura, cinema, publicidade etc.
Amossy (2005) afirma que a construção de uma imagem de si no discurso visa
relacionar o ethos aos estereótipos que representa de maneira coletiva e cristalizada na
sociedade. Para Casaqui (2003) é através desses estereótipos que os estrategistas de marketing
definem suas ações objetivando um mercado “segmentado”, ou seja, agrupado pelas
características comuns aos consumidores.
O universo de sentidos levados pelos discursos é colocado tanto pelo ethos como pelas
“idéias” que transmite. É uma maneira de dizer que se remete a uma maneira de ser, à
participação imaginária em uma experiência vivida. A qualidade do ethos remete à imagem
do fiador que, por intermédio da fala, confere a si próprio identidade compatível com o
mundo que constrói em seu enunciado. A partir de seu próprio enunciado, o enunciador
legitima sua maneira de dizer na cena e no fiador e ambos o legitimam, simultaneamente
(MAINGUENEAU, 2002).
Chareaudeau (1996) afirma que a legitimidade é pré-determinada e não negociável a
partir da posição que o sujeito falante ocupa. Já a credibilidade não é dada, mas adquirida, e
pode ser, a todo o momento rediscutida. Ela representa uma capacidade de capitalizar uma
autoridade de fato, pela demonstração de um saber fazer.
Entretanto, não se pode dissociar a organização do conteúdo com a legitimação da
cena de fala. Maingueneau (2002) afirma que a qualidade de um ethos para o discurso se
encontra no poder de persuasão, que constitui, em parte, a capacidade de levar o leitor a se
identificar com a movimentação de um corpo, o do fiador, investido de valores socialmente
especificados. Essa noção de ethos está presente nos textos publicitários. Pois esse visa
persuadir o destinatário, associando o produto que vende a um corpo em movimento, a um
estilo de vida, uma forma de habitar o mundo. Como na literatura, a publicidade visa
encarnar, por meio de sua própria enunciação, aquilo que evoca e tornar o destinatário
sensível ao universo construído pelo discurso publicitário e aceder ao que lhe é se solicitado
no discurso.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No presente capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no
estudo e, por isso, este será dividido em quatro seções. Na primeira seção, descreve-se a pesquisa
realizada, caracterizando-a e definindo o seu objetivo. Na segunda seção, dedica-se à definição da
amostra utilizada na aplicação da pesquisa. Na terceira seção, fundamentam-se os procedimentos
de marketing que originam o discurso de publicidade e propaganda. E, no próximo capítulo, são
apresentadas as análises das peças publicitárias que compõem o corpus de pesquisa.

4.1 Classificação da pesquisa

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, de cunho qualitativo, uma vez que
se pretende identificar como as estratégias de persuasão e, em particular da comunicação são
construídas para o fortalecimento da marca. Essa classificação justifica-se a partir da
conceituação de Mattar (2001, p. 18) de que uma pesquisa exploratória “visa prover o pesquisador
de maior conhecimento sobre o tema ou problema de perspectiva”. Portanto, proporciona maior
compreensão dos fatos e conceitos relacionados com os fenômenos estudados.
Segundo Luz (2001), a pesquisa qualitativa tem significados diferentes. Dependendo
do contexto, pode ser uma abordagem interpretativa ou naturalista do seu objeto, o que
significa estudar o seu fenômeno em seu ambiente natural, tentando dar-lhe sentido ou
interpretá-lo em termos dos significados que as pessoas atribuem a ele. Vieira (2004) destaca
que a pesquisa qualitativa oferece descrições ricas e bem fundamentadas, explicações sobre
processos locais e maior flexibilidade ao pesquisador para adequar a estrutura teórica ao
fenômeno pesquisado.
Em sua elaboração, a pesquisa passou por três etapas:
I. Análise do corpus pela pesquisadora tendo como chave de leitura o referencial teórico da
análise semiótica.
II. Reação ao corpus por um grupo de controle
III. Análise final
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Cada uma destas fases é a seguir explicitada.

4.2 Primeira etapa da pesquisa: análise do corpus pela pesquisadora

Nesta fase, inicia-se apresentando o corpus utilizado nesta pesquisa.

4.2.1 Definição das peças publicitárias que compõem o corpus

Como o presente estudo objetiva entender as estratégias de persuasão e o
posicionamento das marcas, optou-se por selecionar peças publicitárias de uma empresa que
possuísse duas marcas diferentes para produtos semelhantes. A Unilever se mostrou uma
opção adequada, pois a empresa possui duas marcas de produtos de beleza para mulheres, mas
destinadas a públicos completamente diferentes, a Dove e a Seda.
Na seleção das peças publicitárias da marca Dove e da marca Seda, optou-se pela
mídia semelhante (revistas femininas) e produtos semelhantes (shampoos e produtos para
cabelos). Com exceção da peça publicitária 2 da Dove, todas as peças publicitárias foram
veiculadas em revistas de circulação nacional, voltadas para o público feminino. Incluiu-se a
peça publicitária 2, a embalagem do produto Dove, pela forma pela qual constrói o ethos da
consumidora Dove potencial.
Foram selecionadas três peças publicitárias de cada marca. Cada uma das peças foi
analisada buscando se compreender como se articulavam o enunciador e o enunciatário, os
instrumentos retóricos, os temas e as figuras do enunciado; a forma como a cenografia é
construída e suas intenções para determinar o ethos de cada marca.

4.2.2 Análise dos dados

Para contextualização, registra-se, inicialmente, o histórico das marcas das quais se
busca as peças publicitárias que compõem o corpus, Dove e Seda. Posteriormente, analisam-
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se as peças em busca da construção e posicionamento da marca através do discurso de
persuasão realizado.
A análise foi produzida com base no referencial teórico até aqui exposto, que pode ser
resumido nos seguinte roteiro:
1. Os embreantes do discurso: o enunciador, o enunciatário, o enunciado e a figura do fiador
do discurso; o tempo; o espaço;
2. A cenografia;
3. O ethos do discurso construído a partir das duas categorias acima;
4. O discurso persuasivo da marca.
Cada um desses elementos é identificado em cada peça publicitária. Para não se
tornar repetitiva a análise, nas duas primeiras peças o roteiro é seguido exaustivamente e
nas demais faz-se análise geral com foco em um ou dois embreantes que mais se destacam
na peça publicitária. O resultado da análise foi registrado em um relatório para cada
peça publicitária.

4.3 Segunda etapa da pesquisa: reação ao corpus pelo grupo de informantes

Após esta etapa da pesquisa, já com o roteiro acima empregado na análise e alguns
elementos definidos, as peças publicitárias foram submetidas a outros olhares, a saber, de oito
estudantes de pós-graduação Stricto Sensu do Mestrado em Administração da Faculdade de
Pedro Leopoldo, na disciplina de Gestão de Marcas no dia 5 de abril de 2008. A aplicação do
instrumento de coleta de dados foi realizada sob a supervisão do orientador desta pesquisa Dr.
Mauro Calixta Tavares.
O objetivo desta etapa da pesquisa foi verificar se as percepções da pesquisadora, a
partir análise semiótica, encontrariam eco em olhares não condicionado pelo referencial
teórico aqui organizado e, principalmente, verificar se o discurso persuasivo das peças
publicitárias alcançava o efeito pretendido e verificado pela pesquisadora.
Esta etapa da pesquisa foi realizada em dois momentos: o primeiro, de reação dos
informantes e o segundo de entrevista semi-dirigida realizada pela pesquisadora.
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4.3.1 Informantes da segunda etapa

As entrevistas foram feitas com oito estudantes, sendo cinco homens e três mulheres,
entre 30 a 45 anos, estudantes do curso de mestrado em administração, a maioria professores
de graduação. A instituição de ensino em que os estudantes participam do programa de pósgraduação stricto sensu é localizada em Pedro Leopoldo. Os estudantes são majoritariamente
pessoas de classe média, cujas condições econômicas, sociais e culturais são semelhantes.
Segue a descrição do grupo que participou da pesquisa: as três mulheres eram
graduadas em pedagogia, administração e comunicação social, respectivamente. Os cinco
homens eram graduados em administração. Todos estavam matriculados no Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Administração, com ênfase em Marketing, na disciplina Gestão
de Marcas.
Por suas condições econômicas, sociais e culturais, esses informantes podem ser
considerados público-alvo de anunciantes de cosméticos, independente de o grupo ser
composto na maioria por pessoas do sexo masculino.

4.3.2 Coleta de dados

O instrumento utilizado na coleta de dados desta etapa da pesquisa também se pautou
por um roteiro de análise, contendo questões abertas, às quais os informantes poderiam reagir
livremente no primeiro momento e, na entrevista semi-dirigida, estimulados pela
pesquisadora. Após a exibição das peças publicitárias do corpus em slides do PowerPoint
através de aparelho multimídia e da aplicação do roteiro foi realizada entrevista individual
com questões abertas com cada informante.
O roteiro da primeira reação foi o seguinte:
I. Qual o tipo de mulher que está presente nos anúncios? Como é o seu olhar, sua expressão
facial? (perceber o fiador e o enunciador e as estratégias de persuasão)
II. O que mais se destaca no anúncio? Qual é o significado do texto? O que significa o
pronome você na frase? (perceber os embreantes do discurso e a configuração do
enunciatário)
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III. Como é o ambiente em que ela se encontra? (perceber a cenografia)
IV. Qual é a diferença de cada discurso para a construção da marca Seda e Dove. (ethos da
marca e estratégia de persuasão de cada marca).
Para Veiga e Gondim (2001), a entrevista com questões abertas tem um caráter
subjetivo, o que torna necessário que leve em consideração a perspectiva da pessoa analisada.
As entrevistas semi-estruturadas adotam um roteiro flexível como norteador, somente
aprofundando nos aspectos que o pesquisador julgar importantes.
Na exibição das peças, a pesquisadora aplicou o método de observação participante,
registrando as reações do grupo de informantes e recolheu as anotações por escrito de cada
um. Na entrevista com questionário aberto semi-estruturado e participação semi-dirigida, com
cada estudante, as observações foram anotadas pela pesquisadora para realizar a análise
interpretativa das informações.
Logo, no início da abordagem, foi explicado que seriam feitas análises das peças
publicitárias, para uma pesquisa de mestrado, e que não haveria respostas certas e erradas, seriam
apenas para coletar, através do roteiro, opiniões sobre as peças apresentadas. Assim, foi
apresentada cada peça publicitária, uma de cada vez através de exibição de slides de PowerPoint
em aparelho multimídia. Os informantes anotavam suas percepções, seguindo o roteiro e foram
encorajados a escrever a sua própria percepção sobre os anúncios apresentados.
A receptividade dos participantes em relação às perguntas e às peças foi bastante
positiva, e as suas análises das peças publicitárias foram feitas de maneira detalhada.
Ao final da apresentação das peças publicitárias, a pesquisadora pediu que os
estudantes expressassem o que acharam. Pelo menos dois estudantes falaram sobre seu ponto
de vista referente a cada peça. A discussão em grupo teve como objetivo a compreensão do
ponto de vista dos entrevistados, da terminologia que usaram e das suas opiniões. A maioria
dos estudantes verbalizou suas impressões sobre os anúncios.
O uso de múltiplas técnicas de pesquisas e investigação pode abrir novos horizontes
para a compreensão de um fenômeno. Para Spink e Menegon (2000), a combinação de
métodos heterogêneos ajuda para o enriquecimento da interpretação, e pode fornecer
resultados contrastantes ou complementares e possibilita uma visão caleidoscópica do
fenômeno em estudo.
Todo o processo de análise foi ancorado na discussão em grupo e nas reações dos
informantes durante a entrevista com questões abertas e tentou-se manter sempre a
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literalidade dos depoimentos dos estudantes. A pesquisa feita com os estudantes obteve dados
significativos e serviu para acrescentar e elucidar as análises feitas pela pesquisadora.

4.3.3 Análise de dados

O objetivo da aplicação do roteiro foi fazer a análise das informações coletadas na
segunda etapa da pesquisa. Segundo Laville e Dionne (1999), a análise de conteúdo busca
esclarecer diferentes características e extrair a significação do conteúdo, através da
demonstração e estruturação dos seus elementos.
De posse da transcrição das falas e leitura dos registros dos informantes, foram
destacados trechos e expressões para análise. Os conteúdos destacados nesta etapa, ou como
denomina Laville e Dionne (1999, p. 216) “recortados”, foram agrupados conforme sua
significação, proporcionando a compreensão dos dados. Em seguida, foram definidas as
categorias analíticas por parentescos de sentido, conforme indicação de Laville e Dionne
(1999).
A análise foi orientada pela estratégia qualitativa de emparelhamento, que segundo
Laville e Dionne (1999) consiste em associar os dados obtidos ao modelo teórico, com o
objetivo de compará-los e verificar a existência de correspondência entre eles. Os dados
obtidos e agrupados foram submetidos a uma análise cuidadosa, orientada pelo problema de
pesquisa e o referencial teórico.
Finalmente, com base na análise do discurso publicitário realizado pela pesquisadora,
cotejado pela reação dos estudantes, apresenta-se, como terceira etapa, as reflexões acerca do
discurso publicitário empregado pelas duas marcas, da mesma empresa, e seus efeitos e
alcances na construção e posicionamento das marcas.
O relatório das três etapas da pesquisa é apresentado a seguir. Primeiramente,
registram-se os históricos das duas marcas em estudo. A seguir, cada peça publicitária é
apresentada com três análises: a da pesquisadora, a dos informantes e a da síntese. O trabalho
foi realizado com os mestrandos no dia 05 de abril de 2008. O tempo aproximado de duração
da dinâmica foi de três horas realizada em classe.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 Corpus de análise

5.1.1 Histórico da Dove

A origem do sabonete Dove pode ser localizada nos meados dos anos 50 do século
passado, nos Estados Unidos da América, durante a Segunda Guerra Mundial. O exército
americano desenvolveu fórmula diferente de sabonete para a higiene dos soldados feridos.
Essa fórmula, posteriormente alcunhada como Dove, foi aprimorada e convertida em produto
de beleza e disponibilizada no mercado estadunidense a partir de 1957. Dove, em inglês,
significa “pomba”. A pomba, por sua vez, é símbolo riquíssimo na tradição ocidental judaicocristã e representa, dentre outros significados, a paz. O sabonete traz esse símbolo em sua
marca. Depois de conquistar o mercado estadunidense, estendeu seu raio de ação a outros
países. O sabonete era apresentado nas campanhas publicitárias como sabonete hidratante
(UNILEVER, 2007a).
No Brasil, o produto chegou em 1992. Os sabonetes, até então, eram percebidos pelo
mercado consumidor brasileiro como relacionados estritamente à higiene e ao perfume. O
produto Dove introduziu novo conceito, divulgando a propriedade de hidratar a pele e
defendendo a idéia de transformar a ação cotidiana da higiene pessoal em etapa de um
tratamento de beleza.
Com bons resultados, aqui, no Brasil, a marca diversificou seus produtos e se tornou
uma das marcas de referência de higiene, beleza e cuidados pessoais. Em 1999, a Dove lançou
no Brasil o desodorante Dove, ampliando sua linha de produtos. Em 2001, foram lançadas as
loções hidratantes e, em 2002, os primeiros produtos para cabelos. Durante a primeira década
de sua comercialização no Brasil, o sabonete Dove era totalmente importado, pois não se
dispunha de tecnologia no país para produzi-lo (UNILEVER, 2007a). Em 2002, a Unilever,
empresa responsável pela fabricação e comercialização da marca Dove, implantou uma
unidade fabril em Valinhos, no estado de São Paulo. Esta é hoje uma das três fábricas de
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sabonete Dove da Unilever no mundo e é dessa unidade que se exporta para toda a América
Latina (UNILEVER, 2007a).
O processo de propaganda da marca Dove se diferenciou, desde início, dos formatos
de comunicação adotados pelas outras empresas de sabonete. Quando iniciou suas
propagandas, estava mais focada no produto e não utilizou nas campanhas modelos ou atores
famosos. Utilizou o testemunho de mulheres comuns, que falavam sobre o produto e
reforçavam a idéia de que o sabonete Dove não ressecava a pele, como os sabonetes comuns e
posicionava o Dove como sabonete creme hidratante. Devido ao apelo publicitário em relação
à loção hidratante integrada ao sabonete, o sabonete foi associado à idéia de ser “macio” na
mente dos consumidores (UNILEVER, 2007a). Essa idéia era reforçada pela consistência do
produto, elemento positivo, e por sua pouca durabilidade, menor que os outros sabonetes
comuns, elemento negativo.
Por não ter apelo de preço, o produto foi direcionado a uma classe diferenciada da
população, com pouca sensibilidade a características como durabilidade e preço, e sensíveis à
associação da marca à “maciez da pele”. Sempre disposta a inovar em suas ações de
propaganda e publicidade, em 2004, a Unilever lançou uma campanha publicitária com
comerciais protagonizados por aves que contracenavam com a pomba, símbolo da marca
Dove. Os filmes exploravam a dissimulação (o pavão que perdia o rabo), a imitação (o
papagaio que repetia “eu hidrato, eu hidrato ...”) e o disfarce (uma galinha que tentava se
passar por pomba). A mensagem final concluía “Dove é o único que tem um quarto de creme
hidratante. Sua pele merece o melhor. Sua pele merece Dove” (UNILEVER, 2007a).
Para a marca Dove foi elaborada, a partir de 2004, a “Campanha pela Real Beleza” os
resultados dessa pesquisa podem ser verificados no site www.campaignforrealbeauty.com. A
proposta surgiu de pesquisa mundial patrocinada pela marca, que investigou como as
mulheres percebiam sua beleza e reagiam à pressão dos padrões estabelecidos pela mídia.
Essa pesquisa foi realizada em dez países e ouviu 3.200 mulheres com idade entre 18 a 64
anos e obteve os seguintes resultados, conforme as informações veiculadas no site da
www.campaignforrealbeauty.com:
I. Somente 2% das entrevistadas se autodefiniram como “bonitas”;
II. 75 % classificaram sua beleza como mediana;
III. Quase 50% afirmaram estar acima do peso;
IV. 6% das mulheres brasileiras se autodescreveram como “bonitas”, que foi o maior
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percentual entre todos os países pesquisados;
V. 78% aprovaram a idéia de substituir nas propagandas as belíssimas modelos por mulheres
“normais”.
O estudo foi patrocinado pela marca Dove, para um entendimento em termos mundiais
sobre as mulheres, e o que essas pensavam sobre beleza, bem-estar e a relação entre os
mesmos. A campanha apontava que a missão da Dove nessa missão global era a de explorar
empiricamente o significado da beleza para as mulheres de hoje e o seu porquê. A Unilever,
através da sua marca Dove, tratou de avaliar se era possível falar e pensar sobre a beleza
feminina de maneira mais autêntica e satisfatória. Lançou a “Campanha pela real beleza” com
o objetivo de questionar o padrão atual de beleza e imagem feminina e oferecer visão mais
saudável e democrática da beleza.
Em 2005, foi lançada a campanha publicitária “Verão sem vergonha Dove”, que
investiu na descontração típica dessa época do ano em um país tropical como o Brasil para
valorizar a beleza das mulheres de diferentes tipos físicos. Em 2006, chega ao mercado o
Dove Clear Tone, desodorante que evita o escurecimento das axilas porque possui elementos
para clarear a pele.
Em 2007, o sabonete foi relançado em novas embalagens, fragrâncias e tamanhos,
seguindo as tendências do mercado. As campanhas valorizaram o antigo diferencial dos
produtos: “Sabonetes comuns ressecam. Dove não”. E disponibilizou nova categoria de
produto no mercado; o Dove Summer Tone, hidratante autobronzeador. A campanha
desafiava a consumidora a experimentar o novo tipo de produto: “Bronzeado garantido ou seu
dinheiro de volta”.
A Dove desenvolveu também o “Projeto pela Auto Estima”, programa motivado e
orientado pelos resultados da pesquisa “Além dos Estereótipos”, realizada pela marca, em
2005, que entrevistou outras 3.300 mulheres de 10 países, incluindo meninas de 15 a 17 anos.
Entre elas, 97% achavam que poderiam melhorar a auto-estima mudando alguma coisa na sua
aparência e 72% já haviam deixado de fazer alguma coisa, como ir à praia e a festas por não
estarem satisfeitas com o próprio corpo. A empresa desenvolveu debates com adolescentes em
salas de aula de seis escolas públicas do estado de São Paulo. O programa estimulava a
reflexão sobre o conceito de beleza e promovia o fortalecimento da auto-estima através de
atividades em ateliês de artes plásticas, atividades corporais e literárias para interessadas, seus
familiares, professores e toda a comunidade no entorno das escolas públicas (UNILEVER,
2007a).
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5.1.2 Histórico da Seda

A Seda é uma das linhas de xampu da Unilever. O xampu Seda foi lançado na
Holanda em 1956. Hoje, o produto é comercializado em cerca de 80 países. A Unilever,
recentemente, relançou-o na Europa e ali é o produto que mais cresce. A Seda é hoje
considerada a marca para cabelos da Unilever. Nos últimos três anos, cresceu em vendas mais
de 20% (UNILEVER, 2007b).
A marca Seda visa fornecer soluções para as necessidades diárias dos cabelos das
mulheres em todo o mundo. Para a Seda, seu objetivo é atender às necessidades das
consumidoras, ou seja, levar alegria e beleza, ajudando as mulheres a se sentirem mais bonitas
e aproveitarem mais a vida (UNILEVER, 2007b). Veja que o objetivo da marca se afasta
muito do pragmatismo do objetivo do xampu: limpar eficazmente os cabelos.
A linha da marca Seda possui grande variedade de produtos, com diversos
lançamentos e relançamentos ao longo dos anos. A história dos produtos Seda exemplifica a
evolução do mercado de cosméticos brasileiro e, como marca antiga, tradicional e popular,
acompanhou a trajetória econômica do país (UNILEVER, 2007b).
No mercado brasileiro de produtos para cabelos, a Seda é a principal marca. No Brasil,
foi lançada em 1968, e hoje é líder em xampus e pós-xampus (cremes e condicionadores). A
marca é reconhecida por seus investimentos em pesquisas para entender a mulher brasileira
em sua necessidade de cuidados com os cabelos. A marca, em 1996, saiu na frente ao apostar
na segmentação da categoria, com o lançamento da linha Seda Ceramidas para cabelos
opacos e quebradiços. Desde então, a marca lidera as principais inovações do mercado.
Também foi a primeira marca do mercado a lançar linhas para cabelos escuros (1995, a linha
Melanina UV) e cacheados (1998, a linha Seda Hidraloé) (UNILEVER, 2007b).
É considerada a marca número um na Ásia, na América Latina e no Oriente Médio.
Também é vendida sob as marcas Sunsilk, Elidor, Hazeline e Seda no mercado mundial
(UNILEVER, 2007b).
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6 O DISCURSO PUBLICITÁRIO E AS ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS NA
ASSOCIAÇÃO À MARCA

6.1 Análise do discurso persuasivo nas peças publicitárias como estratégias de
posicionamento: marca DOVE

6.1.1 Peça publicitária nº 1 - Dove, Revista Cláudia, 29/11/2007

6.1.1.1 Análise realizada pela pesquisadora

Para o exame desta peça publicitária, enfatizou-se a cenografia, em três pontos: as
pessoas, os argumentos de autoridade e os recursos de espaço.
Como se destacou no capítulo anterior, um enunciado não aparece de forma isolada,
mas é determinado de acordo com a situação da enunciação. Nesta peça publicitária, o
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enunciador-narrador emprega o dêitico de pessoa, representado pelo pronome “você”. Esse
pronome é familiarmente usado como segunda pessoa. No português do Brasil, o emprego do
pronome você se dá no enunciado indicando relação próxima entre os interlocutores, íntima.
Tal relação é, então, remetida à relação entre o fabricante, o produtor do anúncio, e a
potencial consumidora, enunciatário.
A imagem do enunciador-narrador como sujeito da fala se reforça através da imagem:
os cabelos, de um lado danificados e, do outro, bem cuidados. O enunciador, na figura do
fiador (a modelo),“fixa”o olhar no enunciatário, convidando-o a fazer o teste do produto e
constatar a sua eficácia. O enunciatário é, assim, interpelado diretamente, pelo enunciador,
chamado a completar a informação, a interagir e responder à mensagem que se encontra
subjacente ao enunciado.
Na imagem da fiadora, no lado dos cabelos danificados, a cor da pele está mais escura,
a cor dos lábios tem menos brilho, menos tom, o rosto em geral está mais coberto pelo cabelo
danificado. O lado dos cabelos bem cuidados, com produtos Dove, subentende-se, apresentase bem mais visível, a expressão é mais forte, a mulher está mais bem cuidada.
Há um texto que traz o seguinte conteúdo e forma:
Veja por você mesma. Chegou Dove advanced.
Therapy anti-quebra

A pergunta é retórica, mas é dirigida diretamente aos consumidores. Amossy (2005)
alerta que existem formas diversas para evocar ou sugerir o ethos do enunciador. Quem
enuncia quer se identificar com as mulheres comuns, que possuem cabelos danificados. A
pergunta que é feita e, ao mesmo tempo, respondida no texto utiliza argumentos de
autoridade: 1) o uso de estrangeirismo: advanced; latim: serum; o uso do inglês reforça o
aspecto da internacionalização própria da pesquisa científica e o latim a nomeação científica;
2) dados estatísticos (81%), - com argumento de cientificidade reforçada pelos substantivos:
experiência, linha; anti-quebra; tratamento; número e pelos verbos na forma de definição e da
objetividade própria do discurso científico (é; reduz).
Dove Advanced é uma experiência superior em tratamentos de cabelos. A linha antiquebra em tratamentos para cabelos. A linha anti-quebra, como poder de Serum
Reparador, reduz 81% o número de fios quebrados. Experimente. Sinta a diferença
nos seus cabelos.

Pode perceber que além da expressão em inglês Advanced Therapy, que atribui status ao
produto, a marca está associada à sofisticação, como se percebe nas embalagens. Muitas vezes, o
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consumidor não tem conhecimento do real significado das palavras e termos empregados, mas
isso induz a um valor implícito, que o iguala a grandes marcas de referência da cosmética.
A autoridade que a mídia atribui às pessoas pode também ser estendida às pessoas que
desenvolvem atividades na sociedade, mesmo sem estarem ligadas diretamente à mídia. O que
se percebe na propaganda da Dove é que essa autoridade é transmitida para pessoas comuns
ou rostos desconhecidos da sociedade. A comunicação pode ocorrer de maneira explícita e
implícita. Reforçando a perspectiva, o enunciador utiliza elementos discursivos para persuadir
o enunciatário a saber, a crer e a fazer conforme a intenção do discurso. No enunciado:
Quanto você acha que seus cabelos podem melhorar com um bom tratamento Antiquebra?

O destinador recorre a algumas estratégias de persuasão a fim de convencer o destinatário:
I. da veracidade do discurso do enunciador;
II. do interesse “pessoal” do enunciador em que o destinatário receba a mensagem, enviada
por ele próprio, por isso fala de forma direta;
III. de convencer esse destinatário de que o produto é “ tratamento superior” para os cabelos;
IV. de persuadir o enunciador a “experimentar” o produto (que implica comprá-lo).
Para alcançar esses objetivos, o enunciador opta, estrategicamente, por linguagem direta,
isso é, faz pergunta retórica ao destinatário, e ele mesmo responde de maneira objetiva. As
perguntas são simples, próximas à linguagem coloquial: não rebuscadas, diretas, semelhantes à
linguagem jornalística atual. Veja-se o texto da revista em que tal procedimento é realizado:
Quanto você acha que seus cabelos podem melhorar com um tratamento Antiquebra?

Percebe-se que o enunciador recorre à estratégia de projeção da enunciação no
enunciado; ao recurso da estatística; como provas de verdade. Na peça publicitária, no intuito
de convencer o enunciador a partir para o ato de compra, o texto busca diálogo com outros
tipos de discursos em sua estrutura textual. Fundamenta-se na mentalidade social de que tudo
que é apresentado por dados estatísticos é científico e, portanto, é verdadeiro e seguro.
Valendo-se dessas estratégias, o universo do discurso publicitário utiliza esses conhecimentos,
como valores socialmente aceitos, e reforça-os para sedimentar a marca. Como se vê no
enunciado, o enunciatário, ao adquirir o produto não tem como comprovar esse resultado,
portanto, aceita como verdade:
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81% menos quebra

O anúncio traz abaixo da figura, textos que confirmam esses dados, explicando-os,
detalhadamente, o que reforça essa idéia de verdade:
Dove advanced Therapy é uma experiência superior em tratamento para cabelos. A
linha Anti-Quebra com o poder do Serum Reparador, reduz em 82% o número de
fios rebeldes e ajuda a controlar o volume. Experimente. Sinta a diferença em seus
cabelos.

O reforço da verdade é dado através da imagem dupla, em que se pode perceber que o
resultado é constatado: de um lado, os fios estão rebeldes e o outro está bem cuidado, não
possui fios quebrados. A marca reforça o efeito e está colocada ao lado da mensagem. Não é
qualquer produto que está enviando essa mensagem, mas é o produto da marca Dove. Através
de dados estatísticos, a marca persiste na construção do discurso publicitário de cosméticos no
paradigma dos dados cientificamente comprovados para transmitir autoridade ao que diz. Essa
relação direta com o imaginário das ciências, laboratórios, experiências e aprimoramento
legitimam o produto. O enunciatário transfere para o produto o estatuto de verdade, o grau de
eficácia e confiabilidade da ciência para a marca e da marca para o produto.
O enunciador, quando faz a pergunta, sabe que para as mulheres possuir o cabelo “sem
fios rebeldes” é importante. Ele trabalha o ideológico, no mundo das aparências que é o
mundo social. O das representações, conhecimento e crenças, das relações e identidades
sociais. O ideológico aparece sob a forma de conceitos pré-construídos, que são inferências e
pressuposições que o enunciatário pressupõe para suprir a lacuna e dar coerência à
interpretação, interligando entre si as frases e partes do texto e ligando-as a um “mundo”.
Essas deduções são atribuídas ao “bom senso” compartilhado socialmente pelos participantes
no evento comunicacional (PINTO, 1999).
O enunciatário apresenta-se com propriedade, seriedade, sabe que o que está propondo
é necessário para um “bem social”. O discurso propõe um dever-fazer. Nesse enunciado, o
fazer-crer é determinado no momento em que transmite a mensagem, pois é uma pergunta
direta, que pressupõe resposta positiva e dever-fazer aparece como a resposta.
Ries e Trout (2002) salientam que, quando se posiciona um produto, deve-se transmitir
ao consumidor seu diferencial em relação à concorrência, singularizando-o. O valor agregado
ao produto, é que o faz diferente dos demais. A empresa tem que criar marcas e não produtos,
e é através de estratégias de posicionamento que se criam marcas. O posicionamento se faz de
modo subjetivo, pois, está na mente dos consumidores, por isso, torna difícil de mensurá-lo.
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Observa-se na resposta:
Veja você mesma.
Chegou Dove Advanced
Therapy anti-quebra

Não chegou um xampu, um creme, ou um produto de tratamento, mas chegou o Dove
Advanced, que já tem um significado cultural solidificado pela marca Dove cujo o nome já
representa um sentido. Quando se fala Dove, representa xampu, creme, sabonetes, entre outros
produtos.
Pode-se perceber na peça publicitária que o enunciador implica que somente a
aquisição e a utilização do produto proporcionarão os efeitos desejados pela consumidora. Em
nenhum momento ordena, fala diretamente para adquirir. Mas, autonomiza ou fortalece a
consumidora com conhecimento para que possa decidir por si mesma, apresenta dados, provas
e deixa o juízo a cargo do destinatário. Ao olhar a imagem, percebe-se a diferença: a modelo
vivenciou e ficou satisfeita, presume que se a consumidora também utilizar vai ficar satisfeita
também com sua própria imagem.
Essa mensagem possui a cor diferente em um quadro em azul que se diferencia da cor
predominante da peça publicitária. Há um foco branco de luz com esses dizeres, que chama a
atenção e vem ao lado dos produtos, que também estão ao lado da mulher bem cuidada e
ressalta: “81 % menos quebra”.
A peça publicitária é destinada a um público específico: mulheres acima de 30 anos. E visa
também construir cenografia em que a mulher de 30 anos não precisa ser modelo, pode procurar
outros recursos, ser natural. A marca Dove a apóia nessa individualidade e autonomia, mais uma
vez. Nessa propaganda, percebe-se que o público são mulheres maduras, que decidem o que
querem e que possuem conhecimentos para escolher o que precisam.
Vê-se a figura de uma mulher que decide o que quer. Compreende dados estatísticos,
cientificamente comprovados. Ela experimenta e comprova. Não é ingênua ou confiante, não
é você acreditar no que o outro diz, mas ela mesma experimenta e decide. A organização
discursiva oferece poder ou autonomiza e transforma o consumo em ato de poder, de
afirmação e de identificação.
Percebe-se a marca comunicando com os consumidores através da imagem da pomba,
símbolo da Dove que está representada ao lado dos produtos. Com isso, os sinais são trocados
com os consumidores, fortalecendo a imagem da marca, ampliando o símbolo, em valor e
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substituindo o valor de uso dos bens, metonimicamente pelo símbolo. O consumo possui
significado cultural, socialmente compartilhado. Ter os cabelos bem cuidados significa
preocupação para além da estética, significa ser cuidadosa, não ser desleixada.

6.1.1.2 Análise realizada pelo grupo de informantes

A análise da pesquisa feita com os estudantes do Programa de Mestrado em
Administração teve o objetivo de verificar como as cenografias e o ethos do discurso
publicitário presente na peça publicitária nº 1 da Dove que compõem o corpus pudessem ser
visto por outros olhares. Verificou-se a resposta desses leitores, no lugar dos enunciatários,
acompanhou a análise que se fez.
De acordo com os dados colhidos, nas respostas dos estudantes houve consenso nas
respostas dos oito estudantes que as peças publicitárias da Dove buscam associar a imagem do
fiador do enunciado a uma mulher comum, porém bem cuidada e que a cena é construída
visando à aproximação das leitoras, potenciais consumidoras. O relato abaixo de um estudante
exemplifica essas afirmações:
A peça apresenta uma mulher comum, que possui um lado do rosto supostamente
mais arrumado, pois está mais iluminado. Diz que se o cliente utilizar os produtos
Dove, apresentará uma pessoa mais bem cuidada. Possui uma comunicação direta
com o público, sugere que o receptor pode ficar igual, ou seja, usufruir o mesmo
efeito. A mensagem é sugestiva, provocativa e enunciativa. Provoca no consumidor
uma idéia de que o produto pode melhorar sua aparência e através dos dados
estatístico utilizado tenta reforçar a comprovação da eficácia.

Outro estudante diz que:
A propaganda apresenta uma mulher jovem, bonita de classe média e bem cuidada.
Que possui uma expressão de felicidade, que está em um estúdio. Possui um dos
lados dos cabelos bem tratados e com isso apresenta bem-estar é como dissesse ‘esse
produto foi feito especialmente para mim’. Que para ter cabelos bonitos precisa
utilizar produtos caros. Utiliza dados estatísticos para que os clientes possam
acreditar nos resultados.

Essas respostas corroboram a análise apresentada pela investigadora. Todos esses
elementos são associados à marca Dove no que se refere à peça publicitária. Portanto, poderse-ia afirmar, com base nos dados colhidos, que a Dove procura estabelecer, com a cliente,
uma relação de identidade ressaltando os aspectos de mulher comum, independente e capaz. É
uma mulher moderna, preocupada com a beleza, mas, sem muito tempo para se cuidar, que
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precisa utilizar Dove para apresentar mais bem cuidada. A escolha não é de um cosmético,
mas agrega muito mais valor, é uma maneira de viver. Dentro das respostas dos alunos as
palavras mais encontradas foram as seguintes: Mulher Comum, Mulher Mais Bem Cuidada,
Aproximação, Comprovar os Resultado.

6.1.1.3 Discussão dos resultados das entrevistas

O principal fator observado pelos estudantes como também pela pesquisadora foi que
apesar de todas as peças da propaganda da Dove e Seda não apresentarem modelos famosas,
conhecidas pelo público, mas essas “fiadoras” são mulheres belas. A pesquisa aponta que ao
projeta-se nas campanhas da Dove a imagem da mulher real, a beleza real, isso faz com que se
valorize o discurso e o diferencie e personalize a marca.
A consumidora não compra apenas o produto, mas o discurso sobre ele. A beleza
apresentada pela maioria das campanhas publicitárias de cosméticos é corporificada em um
ethos habitável pela marca e pelas consumidoras através do rosto e do corpo de modelos
fotográficos, com um estilo de beleza padrão da sociedade ocidental, isso é altas, magérrimas,
bem cuidadas e lindas, mas que não é a expressão do corpo da mulher comum, o que causa
nas mulheres, angústia, decepção, insatisfação, pois está longe da sua realidade vivida, e da
beleza que pode ser por elas alcançada.
Para Baudrillard (2000), os objetos de consumos possuem significado cultural no qual
as pessoas reproduzem seus sistemas de relações. É o significado social que torna o objeto útil
a certa categoria de pessoas e determina seu valor de troca, mantendo menos visíveis suas
propriedades físicas. O xampu não é só para lavar os cabelos, ou seja, não é apenas produto de
higiene pessoal, mas, consegue agregar outros valores a partir do momento que se lhe concede
o poder de alcançar beleza superior, tanto como de usar a razão e o bom senso para julgar
dados científicos e ser autônoma.
A marca também não é simplesmente uma linha ou um produto qualquer, um xampu
qualquer, mas possui um significado superior que condiz com um símbolo que expressa,
cuidado, beleza, status. A marca conhece seus consumidores e se comunica com eles através
desses sinais. Como a linguagem é inseparável do ser humano em seu fazer no mundo,
“segue-o em todos os seus atos” (Hjemslev apud Chauí, 2002, p. 137) a marca também
comunica com seus consumidores através de sinais que lhes são peculiares.
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Ao veicular a mensagem a peça publicitária, utiliza modelo que se identifica com seus
consumidores. A identidade da modelo apresentada busca oferecer um corpo que se identifica
com o seu público. A modelo é uma pessoa comum, possui cabelos quebradiços, por isso é
uma consumidora igual a qualquer outra. A fiadora cujo corpo pode participar de tal
cenografia é presumivelmente uma óbvia consumidora de tal produto; reciprocamente, tal
produto é destinado às mulheres que podem “entrar” imaginariamente nessa cenografia.
Todo o discurso, por sua manifestação mesma, pretende convencer, instituindo cena
que o legitime (MAINGUENEAU, 2002, p 87). Nesta peça publicitária, o cenário construído
para anunciar os produtos Dove é colorido, a modelo apresentada não é uma modelo famosa.
A escolha cenográfica transmite a mensagem que o produto foi feito para mulheres normais,
anônimas, independentes, que têm condições de escolher e que possuem conhecimentos para
definir o que querem. A mulher na peça publicitária aparece, de um lado, com os cabelos
descuidados, no que se reconhece a prova do tipo “antes e depois” que transmite a idéia de
que ela utilizou o produto e teve resultado, que fez o teste para verificar a veracidade dos fatos
e constatou a eficácia do produto. Há a legitimação do produto. O anúncio traz a legenda
reforçando a eficiência do teste. O cenário toma quase todo o espaço da peça, com poucos
enunciados verbais.
A cenografia utiliza cenas validadas, isto é, já instaladas na memória coletiva, seja a
título de modelos que se rejeitam ou de modelos que valorizam (MAINGUENEAU, 2002). O
percentual de 81 % que reduz o número de fios rebeldes é considerado uma “cena validada”
socialmente, pois é apresentada através de quantidade da eficiência do uso do produto. A cena
validada varia de acordo com a função do grupo visado. Como a mensagem enviada é
destinada às leitoras da revista Cláudia, presume-se que tenham conhecimentos suficientes
para entender o que a mensagem quis dizer. E quanto à imagem do enunciador ser de mulher
madura, na faixa dos 30 anos, isto quer dizer que o grupo que se pretende atingir é dessa faixa
etária, de mulheres independentes, que buscam informações sobre beleza. A marca utiliza
cenografia que corresponde ao público que visa atingir com objetivos de encantar, convencer
e solidificar a imagem. Para criar uma cenografia adequada, utiliza recursos tecnológicos,
criatividade e imagem diferenciada. A cenografia deve, assim, ser adaptada ao produto, e o
discurso publicitário goza de privilégios, porque pode escolher antecipadamente qual é a
cenografia que melhor será utilizada.
No entanto, outros aspectos observados nas propagandas da Dove apontam que essa
“beleza real” está também distante da maioria das mulheres, pois ela utiliza um discurso que
conforta as mulheres, mas mascara essa realidade. Mesmo não sendo modelos famosas, as
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enunciadoras são mulheres belas, com peles bem cuidadas, difícil de serem encontradas no
cotidiano, e apresenta a ilusão no discurso ao mostrar mulheres que também não são modelos
ou atrizes veiculadas pela mídia. São mulheres desconhecidas pelo público.
Um estudante observa que:
Percebo dois momentos na peça publicitária. Uma mulher, vaidosa, bem cuidada,
produzida e outra mulher: comum, sem tempo para se cuidar. A modelo possui um
olhar desafiador, transmite alegria e satisfação sua boca não tem nada de especial. O
seu cabelo de um lado bem cuidado e do outro danificado significa que o cotidiano
da mulher em contraste com sua capacidade de produção e cuidados com a
aparência. Ela se encontra em um ambiente: em frente ao espelho ou sua
imaginação. O uso do pronome você no texto significa que a comunicação quer
refletir o leitor (a) do anúncio. O texto busca oferecer uma reflexão sobre os
benefícios do tratamento proposto e o valor que a mulher percebe na recuperação de
seus cabelos, depois de utilizar os produtos. É um convite ao consumo. O dado
estatístico tenta apresentar uma eficiência e a partir disso influenciar a compra.

A Dove busca aproximar do dia-a-dia da mulher que tem suas atribuições no lar, no
trabalho. Utiliza linguagem persuasiva que aloca no produto anunciado um significado
superior, que o retira da classificação de um simples shampoo e lhe confere o poder de
resolver o problema da beleza da consumidora. Isso é reafirmado por Carvalho (1996) quando
diz que, a função persuasiva da linguagem publicitária e a força da publicidade consistem em
tentar mudar a atitude do receptor ideal da mensagem, ou seja, o público para o qual a
mensagem está sendo criada. Toda a estrutura publicitária sustenta uma argumentação
icônico-lingüística que leva a consumidora a se convencer consciente ou inconscientemente.
Contribuindo com essa constatação e em sintonia com a visão da pesquisadora e dos
estudantes o público ao qual a propaganda da Dove se dirige é exigente, são mulheres
independentes e convencê-las a comprar o produto requer criatividade do anunciante, ou seja,
da força persuasiva que a publicidade vai empregar em seu discurso. Por isso, não se utiliza
linguagem imperativa, mas discreta, que traduz o uso do produto a aspectos aceitáveis para
mulheres que não tem muito tempo para se cuidar, mas que não desejam ser descuidadas. O
produto é direcionado para um público feminino maduro, independente, autônomo, possuidor
de conhecimentos. A mensagem para persuadir a consumidora impõe linhas e entrelinhas,
precisa ser mais bem elaborada.
Outro estudante afirmou que:
O tipo da mulher presente no anúncio é jovem de classe média, bonita e bem
cuidada. Tem um olhar e uma boca de felicidade. Está em um estúdio. O lado do
cabelo bem arrumado significa bem estar. E a utilização do pronome você reforça a
idéia que o produto foi feito especialmente para mim. O texto apresentado significa
cabelos bonitos exigem shampoos caros. E utiliza dados estatísticos para que o
consumidor acreditar nos resultados.
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Verificou-se, também, que a Dove não apresenta mulheres comuns, ou mesmo fora
dos padrões de belezas aceitos socialmente. Mas discutir esses aspectos na publicidade é de
suma importância, pois contrapõe a atmosfera idealizada da beleza mediática, as mulheres em
busca da beleza vangloriada pela mídia, ultrapassam nos cuidados, às vezes com regimes
excessivos, na busca de acompanhar um padrão de beleza imposto socialmente.
A estratégia da real beleza da Dove é muito eficaz, pois simula no discurso uma visão
de realidade que transmite ao público uma sensação de liberdade e aceitação, e,
principalmente, de solidariedade. A marca se aproxima do seu público, acolhe as mulheres,
acaricia a imaginação e fortalece a idealização feminina que, mesmo possuindo uma beleza
comum, pode dizer a si mesma: “eu também posso me sentir como uma modelo”. Com essa
estratégia, a marca consegue se posicionar de forma diferente no mercado. Como lembra
Kapferer (2003), com ênfase nas características distintivas que fazem uma marca diferente de
seus competidores e atraente para o público. Com esse discurso, a Dove se destaca e sobressai
em relação à concorrência.

6.1.2 Peça publicitária nº 2 Dove (embalagem de sabonete) - Dove, 29/11/2007
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6.1.2.1 Análise da pesquisadora

No exame desta peça publicitária, focou-se a construção do ethos do enunciador, que é
determinante na construção de um mundo possível de ser habitado pelo enunciador e
enunciatário.
Vejam-se os textos apresentados:
Ela odeia suas sardas. Vamos ajudá-la a mudar de idéia.
Programa Dove pela Auto-Estima. Várias iniciativas voltadas para crianças e
adolescentes como o objetivo de ampliar o conceito de beleza e fortalecer a autoestima. Afinal, Dove acredita que a beleza vem de diversas formas e tamanhos e é
muito importante que as crianças entendam isso para que se tornem adultos mais
confiantes e preparados.
Participe você também dessa iniciativa. Dê o primeiro passo.
Converse com seus filhos.

Enuncia-se grande preocupação com as crianças e adolescentes que não estão
satisfeitas com sua “real” beleza. O enunciador fala diretamente aos responsáveis (os pais)
chamando-os a participarem dessa campanha:
Participe você também dessa iniciativa.
Converse com seus filhos

A peça publicitária indica que também a Dove tem preocupação quanto ao futuro das
crianças e adolescentes que estão insatisfeitas com sua “real” beleza (sua aparência), por isso
tomou diversas iniciativas.
Programa Dove pela auto-estima. Várias iniciativas voltadas para crianças e
adolescentes com o objetivo de ampliar o conceito e beleza e fortalecer a auto-estima.

A marca assume compromisso social e, com isso, visa à diferenciação quanto à
concorrência e ao aumento de sua relevância social. Através dessa parceria de preocupação
com a juventude, Dove e a consumidora assumem um compromisso. Através da aquisição do
produto, o enunciatário estará consumindo o produto de uma empresa que se preocupa com o
futuro das adolescentes e crianças. Ou seja, não consome os produtos de um desconhecido,
mas, de um forte aliado. Isso consolida a marca Dove e transmite uma imagem de si, a de
empresa, que possui compromisso social, e de parceiro, que se preocupar com a auto-estima
para formar adultos seguros de si.
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Isso remete a um fazer-crer e o fazer-fazer. O texto trata das atitudes dos pais. Como o
público é feminino, dirige-se explicitamente às mães, cidadãs que devem tomar essas atitudes
nos seus atos diários. O enunciador angaria a aprovação dos enunciatários, pois, é um discurso
social. Ao fazer essa abordagem, a mensagem opõe-se à passividade. E ao fazer essa
oposição, há dois discursos: o que se mostra que os pais não buscam essa mudança e os
convidam a participarem da iniciativa, e o outro que insinua que há uma autoridade, isso é,
uma empresa, preocupada com o futuro dessas adolescentes e das crianças.
Na cultura contemporânea, a busca pela beleza é enaltecida como condição ideal de
aparência, sempre presente no discurso publicitário. A Dove utiliza estratégia inovadora
valorizando a “beleza natural”, a “Campanha pela Real Beleza”, em que a “mulher pode ser o
que ela é”. O que é bastante paradoxal, pois se a mulher pode ser o que ela é, porque então
para ficar bela precisa utilizar os produtos Dove? Nesse universo discursivo, há relação de
oposição que determina a compreensão de outro sentido. Falar de juventude, beleza é também
referir-se à velhice, ao feio. Uma reporta à outra, ainda que não explicitamente, na superfície
textual ou na imagem transmitida.
Nas propagandas da Dove percebe que a mulher, a criança que aparece não é bela ou
perfeita, possui marcas no rosto, sardas, é uma criança tímida ou intimidada. Apesar de a Dove
dizer que se deve apresentar a beleza natural, ela não veicula questões sobre a velhice. As mulheres
e as crianças que aparecem nas peças publicitárias não são modelos conhecidas, mas são belas,
possuem a pele e os cabelos bem cuidados: têm uma beleza aceita socialmente. Não são vulgares,
são simpáticas, percebe-se fisionomia branda que expressa simpatia ao olhar.
Pode-se perceber que as questões ideológicas desempenham papéis essências no
processo de persuasão. Na embalagem, não há uma menina bela, mas uma garota triste ou
entristecida, porque não se sente bela, há um valor social extremo da beleza. Há uma
valorização excessiva da aparência física, a empresa coloca como ideal de vida o sujeito belo.
Uma criança que se sentir rejeitada não será um adulto equilibrado, se ela continuar a se sentir
feia não terá confiança em si. A criança é triste porque não é bela. Com isso, a empresa chama
os pais para um compromisso, o de fazer com que essa situação mude para a filha possuir
auto-estima. A única beleza que existe é a física, por isso é necessário utilizar Dove para
amenizar as sardas. Os compromissos dos pais deixam de ser com a educação da criança e do
adolescente, não é mais o afeto, desenvolvimento intelectual, emocional que irá predominar,
mas é a beleza do filho que vai determinar para ser um adulto feliz e realizado.
Nessa peça publicitária, o ethos construído é de um enunciador que fala de forma
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direta, que “diz a verdade”, por isso fala com conhecimento de causa, o que se confirma
através da foto que destaca a tristeza da criança. O ethos tem a função de autenticar e não de
argumentar. O texto exibe, assim, enunciação interpelativa que cobra uma atitude dos pais,
diante dessa situação.
A cenografia da criança infeliz, com uma roupa que parece ser um pijama, põe em
cena o enunciador como um fiador que a leitora presumidamente associa ao texto; ela não
precisa construir sua figura, ela já está ali pronta para ser vista. A foto constrói uma
representação de alguém entristecido, ensimesmado, que olha nos olhos diretamente como se
lhe pedisse algo. A fiadora é bonita, mas está triste, mas, isso pode mudar, ela é o oposto de
quem utiliza Dove, ela pode ser diferente, bonita, inteligente, dinâmica tal qual o produto, só
precisa de uma mudança de atitude: dos pais, é claro, de adquirir o produto.
O discurso visa estabelecer a co-presença do ethos e do produto. A fiadora, cujo corpo
pode participar de tal cenografia, é presumidamente a imagem da consumidora do produto, ou
alguém que enunciatário reconhece e se identifica com ele. No caso específico desta peça
publicitária, essa pode ser a filha da consumidora, ou a própria consumidora em suas
lembranças da infância. Tal produto é destinado às mulheres que podem entrar
imaginariamente nessa cenografia, utilizar um produto como esse, de fazer o teste para
verificar se realmente tem eficácia, cujo caráter e corporalidade correspondem a essa maneira
de ser na sociedade.
A Dove busca associar seus produtos a valores comungados socialmente, tais como:
verdade, sinceridade, responsabilidade, solidariedade, honestidade, sofisticação, simplicidade
etc. Com isso, o enunciatário participa do mundo do enunciador, e não apenas decodifica seu
sentido, participa “fisicamente” do mesmo mundo do fiador. O enunciatário é cooptado pelo
ethos envolvente que transmite tudo aquilo que ele mesmo deseja ser. E com isso, a marca
constrói seu espaço dentro do mundo social. A Dove, quando anuncia seus produtos, o faz
com legitimidade, pois, na esfera social representa uma marca com credibilidade, preocupada
com as nuances sociais, que respeita o consumidor, e ao mesmo tempo é respeitado por ele.

6.1.2.2 Análise do grupo de informantes

A reação dos estudantes de pós-graduação indica que a peça publicitária nº 2 da Dove
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transmite as idéias de “Criança, tristeza, compromisso social, parceria” que se encontram
associadas à Marca Dove. Um estudante exemplificou que:
A propaganda visa abordar mulher insatisfeita, em busca de uma melhoria. Questão
permanente do universo feminino. Reforço da auto-estima. Construção de um novo
conceito do belo! Mais inclusivo mais social, mais participativo. A criança
apresentada não é uma criança do biótipo brasileiro, o foco nessa propaganda é na
pessoa. Alerta para a valorização da diferença. Utiliza o pronome você para tentar
uma relação intimista. Através da propaganda a Dove tenta uma construção de uma
nova sociedade, que apóia os jovens.

Outro estudante afirmou que:
A propaganda apresenta uma adolescente bonita que não deveria preocupar com as
sardas. Com isso, apresenta um cenário escuro, que sugere tristeza, depressão. A
criança na propaganda está de pijama como se não quisesse sair de casa. Dove tenta
demonstrar que algumas características podem provocar tristeza, ou que a pessoa
pode se sentir diminuída, mesmo que isso não seja verdade. Sugerindo uma
convocação para que as pessoas possam aderir à campanha, e com isso utiliza uma
comunicação direta. Existe uma maneira dos pais contribuírem para mudar o quadro
da baixa auto-estima.

A Dove procura criar, com o cliente, uma relação de identidade, aproximação,
compromisso social com a diversidade, conscientização dos pais a respeito da auto-estima dos
filhos, especialmente quanto ao sentimento de inadequação que a aparência pode trazer. A
empresa propõe uma parceria com os pais, mas cabem a eles os cuidados necessários para
elevar a auto-estima dos filhos, e a Dove cabe oferecer condições para isso, ou seja, produtos
para os filhos utilizarem que os façam superar esse momento de conflito e tristeza. Uma
criança feliz não fica enrustida, presa em casa, de pijamas. Os pais juntamente com a empresa
fazem um pacto de aproximação, de aliados no cuidado com os filhos, na tentativa de mudar o
futuro dos filhos, para serem jovens felizes. Dentre as palavras mais encontradas nas
respostas, ressalta-se: Criança/Tristeza/Compromisso Social/Parceria.

6.1.2.3 Discussão dos resultados das entrevistas

As duas análises indicaram um novo foco de preocupação da marca Dove: aproximar-se
das mães e se colocar como apoiadora e conselheira para problemas da baixo auto-estima
vivenciado pelos filhas. Essa postura faz com que a Dove se coloque como marca comprometida
com o futuro das suas meninas, para que elas cresçam sem problemas de auto-aceitação.
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O discurso admite que há um ideal de beleza e as pessoas que se colocam fora
desse modelo se sentem excluídas, o que pode ser muito difícil para uma mulher. Assim, a
marca assume um compromisso social e uma posição de solidariedade. Conforme diz
Baudrillard, a publicidade tranqüiliza as consciências por meio de uma semântica social
dirigida, e em última instância por um único significado, que é a própria sociedade
global. A publicidade se reserva assim todos os papéis; suscita uma multidão de imagens, cujo
sentido, ao mesmo tempo, esforça-se por reduzir. Suscita a angústia e a acalma. Cumula e
engana, mobiliza e desmobiliza. Instaura, sob o signo da publicidade, um reino de liberdade
de desejo.
Essa característica fundamental da linguagem publicitária relaciona-se com os
ideais sociais fomentados pela cultura. Dessa forma, a publicidade da Dove, ao mesmo
tempo em que se coloca como aliada das mães para resolver os problemas da baixa autoestima das suas pequeninas mulheres que são suas filhas, também se coloca como uma
instância de credibilidade e especialista em problemas sociais, utilizando uma linguagem
conhecida no âmbito social das conseqüências que esses estereótipos de beleza
causam: bulimia, modelos excessivamente magras que parecem doentes, meninas altas,
bonitas, bem arrumadas, magérrimas, que cultuam esse padrão de beleza a qualquer preço.
Por outro lado, aquelas que não alcançam tal padrão sofrem com depressão e doenças
psicossomáticas.
Para Carvalho (1996) o discurso publicitário é um dos instrumentos de controle social
e, para bem realizar essa função, simula igualitarismo, ao remover, da estrutura de superfície,
indicadores de autoridade e poder, substituindo-os pela linguagem de sedução. Sempre ao
construir o texto, deve-se levar em conta a quem essa mensagem é direcionada. Conseguir a
adesão do público é o ponto principal da mensagem e de toda a estrutura retórica que organiza
a persuasão do discurso.
Na lógica da idealização, a consumidora, compra não apenas o produto, mas também o
discurso sobre ele. O que se compra não é apenas o produto em seu valor de uso, mas, a
identificação com a marca, que assume uma posição em relação à aceitação da beleza
feminina. A Dove cultiva esses modelos sociais, com discursos tranqüilizadores, que com os
seus produtos, esses encalços serão solucionados. Quanto mais se fala da “real beleza” mais
se cultiva e projeta a beleza ideal, que já é vivenciada no universo dos adultos e também passa
a fazer parte do mundo das crianças.
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6.1.3 Peça publicitária nº 3 Dove, Revista Contigo nº 1671, 27/09/2007

6.1.3.1 Análise da pesquisadora

Nesta peça, o foco do exame busca interpretar um dos elementos da cenografia, o
tempo no discurso.
A pergunta feita diretamente ao enunciatário tem característica de interatividade com o
enunciatário, de tal forma que a mensagem prevê a interação com o interlocutor, a quem cabe
complementar o sentido:
Quanto você acha que seus cabelos podem melhorar como um bom tratamento antifrizz?

A mensagem não se ordena que compre o produto, mas induz uma ação através da
resposta:
Veja você mesma
Chegou dove advanced
Therapy anti-quebra
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Como se viu na Peça Publicitária 01, a pergunta reforça o emprego do dêitico “você”
também na resposta “Veja por você mesma. Chegou Dove Advanced therapy anti-quebra”. O
elo lingüístico estabelecido entre o enunciador e enunciatário dirige-se às mulheres, mesma
enquanto consumidora do produto Dove, tratando-as pelo pronome “você”. Ao utilizar o
pronome você na peça publicitária cria-se uma falsa ilusão de estar falando ao um
enunciatário específico, mas, com isso o anúncio consegue atingir diversos indivíduos em um
só momento. Há a máscara de um tratamento individualizado, portanto, a propaganda busca
englobar um público anônimo, uma vez que qualquer um pode ler o anúncio. O pronome
“você” constrói uma dimensão mais intimista entre o enunciador e o enunciatário.
Se o tempo do presente se traduz como eixo primordial da temporalidade da língua a
ordenar a experiência humana, nos enunciados publicitários de cosméticos, aponta uma
referência à descrição estabelecida por Benveniste (1974) apud Palácios (2004) por localizar,
centralizar e instaurar o presente como o momento do ato da leitura do anúncio. O momento
do ato da leitura do anúncio é um marco temporal, que mesmo que não coincida com o tempo
cronológico, marcado pela data de publicação do anúncio, na revista. Uma pessoa em
qualquer momento que folhear a revista, em qualquer lugar que esteja disponível ao tomar o
conhecimento de determinado produto por meio do anúncio. Mesmo apesar do espaço de
tempo decorrido, ainda pode julgar o uso do adequado naquele instante. Como se percebe
através da frase:
Você esta a 5 dias de cabelos lindos assim...

Nesta peça publicitária, em qualquer momento que o leitor adquirir a revista,
transmite-se a impressão que, ao adquirir o produto, falta pouco tempo, somente 5 dias para
os cabelos se tornarem lindos. É só utilizar o produto, fazer o tratamento, que em 5 dias
perceber-se-á o resultado. Na peça publicitária, o enunciador admira seu cabelo, aprecia com
sensibilidade, como se o namorasse. Nada mais ali têm importância, diante da beleza que
adquiriu. O cabelo preenche a maior parte da foto, somente ele ali é destacado. A fotografia
pega todo o cabelo, ele sobressai, não é nem a beleza física da mulher, o mais importante é o
cabelo que alcançou. O cabelo supera a própria aparência física do consumidor. Se a
consumidora, isso é, a leitora quiser ficar assim, basta fazer esse tratamento.
Há marcas visíveis caracterizadas pelas relações estabelecidas entre as recomendações
para o uso do produto e os resultados a serem obtidos em um espaço de tempo determinado
pelo anúncio. O anúncio se estrutura como promessas de aquisição de benefícios a serem
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alcançados com o uso do produto. O tempo necessário para que os benefícios prometidos se
concretizem, é demarcado por unidades temporais, como os minutos, segundos, horas, dias.
Segundo Palácios (2004), essas unidades temporais tornam necessário adotar uma ação
concreta, mensuradas pelo relógio e o uso do calendário com o objetivo de qualificar e exaltar
as potencialidades do produto. Observa-se que, de maneira implícita, esta peça indica que se
terá o resultado com a utilização do produto em 5 dias. Nesse processo enunciativo, para se
obter o resultado nesse período de tempo, é necessário que se utilize o produto.
O anúncio é apresentado em folha dupla, traz o rosto de uma mulher, na página
esquerda, com destaque para o cabelo. A página direita do anúncio, além das embalagens do
produto, destaca suas propriedades de forma explícita. Comprometida com a apresentação das
qualidades verossímeis do produto e de suas potencialidades, a página da direita parece
explicar o que ocorre com a utilização do produto de acordo com o tempo determinado pela
propaganda.
Nesta propaganda se faz crer que o efeito não é imediato, é uma terapia que será
realizada nos seus cabelos através do produto. Assim como muitas mulheres utilizam a terapia
com profissionais da saúde, como psicólogos, para alcançarem a felicidade, ou em
tratamentos de beleza, como em clínicas estéticas, a Dove oferece uma terapia mais rápida:
deixe seus cabelos lindos que você também ficará realizada. Tem que utilizar os produtos
relacionados para adquirir os resultados, não é um resultado imediato, mas, em determinado
prazo. Você tem toda a linha do produto, e é o conjunto do produto que é a terapia e o seu uso
prolongado.

6.1.3.2 Análise do grupo de informantes

Das respostas elaboradas pelos estudantes, a maioria corrobora as idéias apresentadas
pela pesquisadora. Um dos estudantes afirma que:
É uma brasileira comum, bela. A propaganda foca a mulher, nas suas sensações,
auto-prazer. Aparece no anúncio os cachos bem definidos e o prazer da protagonista
com a sensação de leveza, beleza, ‘cheiro gostoso’. A propaganda sugere que você
também pode ficar assim! Em apenas 5 dias. Vale ou não vale a pena?

Um segundo estudante já percebeu a peça de forma diferente, conforme abaixo:

97
A mulher apresentada na propaganda parece está desfrutando de algum prazer.
Pode ser também uma mulher mais ‘instintiva’ movida por impulsos sexuais.
Que ela se encontra em um ambiente normal. Que o que mais aparece no
anúncio são seus cabelos caídos no rosto e o mix de produtos. E que a propaganda
utiliza o pronome você para provocar proximidade (sensação). E que utiliza o tempo
para transmitir a mensagem: aproveite o tempo. O produto tem poder para
transformar.

Um terceiro estudante analisa que:
A propaganda apresenta uma adolescente, que está em seu quarto. Sendo o que mais
aparece na peça analisada é uma linha de produtos. Utiliza o pronome você para
quem se identifica a assumir o lugar da modelo. E que na mensagem, você está a 5
dias de cabelos lindos assim [...]. Para mim a noção de lindo é contrária a de cabelos
encaracolados, talvez porque tenho os cabelos crespos e não me identifico com os
cachos.

Essa peça foi analisada por dois estudantes de forma diferente. Sendo que
um estudante viu nessa peça o jogo de sedução, provocação ao leitor, na arte de
conquista, que não retém seus impulsos sexuais. Um convite ao leitor ao prazer. A outra
estudante já não identificou, pois não conseguiu perceber beleza, pois, o cabelo da modelo
não é para ela ideal de beleza em relação a sua opção de cabelos. Prefere cabelos lisos a
encaracolados.
Mas, a maioria teve percepção semelhante à pesquisadora, dos oito entrevistados, dois
tiveram visões diferentes. Isso permite dizer com base nos dados colhidos, que a Dove
procura estabelecer, com o cliente, uma relação de identidade que ressalta aspectos de
jovialidade, beleza, com foco na utilização dos produtos. A Dove nessa peça publicitária
aproxima do seu leitor e faz um compromisso com o resultado do produto, isso com tempo
definido, ou seja, em 5 dias. Ela provoca a leitora, utiliza linguagem clara, de forma direta,
possui um discurso persuasivo, com a intenção da venda, com isso provoca, e induz a compra
da mercadoria. Dentre as palavras encontradas nas respostas ressalta-se: Jovialidade/Beleza/
Produtos/Resultados.

6.1.3.3 Discussão dos resultados das entrevistas

No decorrer da pesquisa, vários estudantes mencionaram a utilização do pronome você
nas propagandas, o que caracteriza tentativa de aproximação da marca (enunciador) com o
enunciatário. Esse aspecto também foi observado pela pesquisadora.
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Um estudante destacou que “o pronome você é utilizado para demonstrar intimidade,
conselho, como se fosse “de amiga para amiga” o “Eu próprio falando”.
O pronome pessoal você em segunda pessoa é utilizado para denotar familiaridade.
O seu emprego, nos anúncios publicitários, faz parecer que a relação do fabricante, o
produtor do anúncio, e a potencial consumidora seja permeada pela sensação de
proximidade, intimidade. Podemos observar que nas seis peças publicitárias somente uma
não utiliza o pronome você. Mas também fala a primeira pessoa “Mude a sua percepção do
que é liso”.
Para Brandão (1998), ao tratar o enunciatário por você, o discurso da publicidade
passa a representá-lo por uma entidade autônoma que, distinta do eu, parece fornecer uma
ilusória de identidade no processo de enunciação. Trata-se de uma ilusória identidade, porque
sob a máscara de um tratamento personalizado, o você da propaganda visa a um interlocutor
anônimo, desconhecido, pois qualquer um pode ler o texto. Mas não se pode subestimá-lo,
pois exerce um papel importante no texto, sua função é de interpelar ideologicamente o
consumidor.
Adicionalmente, os estudantes informaram que a publicidade incita a consumidora
para a eficácia do produto, e com isso utiliza argumentos de autoridade que busca recursos
como a estatística, a ciência e o tempo.
Um estudante afirmou que a propaganda demonstra o prazer da protagonista com a
sensação de leveza, beleza, cheiro gostoso do cabelo. E induz através da fala: “você pode ficar
assim! Em apenas 5 dias. Vale ou não vale a pena?”. Utiliza argumento de tempo no intuito de
convencer a consumidora que, dentro do prazo determinado, o cabelo dela terá os resultados
esperados. Essa forma de abordar é muito comum nas propagandas, pois, quando determina o
prazo para verificar o resultado o consumidor, corporificado como enunciatário, tem a
sensação de comprovar a eficácia dos resultados dos produtos.
Conforme observa Williamson (2000) apud Palácios (2004) não há presente real na
publicidade. Ou se é empurrado de volta ao passado, ou se é impelido em direção ao futuro.
Não há prazer no presente real porque o consumidor está olhando para o anúncio. E o que a
publicidade espera é que esse consumidor tome uma ação presente, imediata, através da
aquisição do produto.
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6.2 Análise do discurso persuasivo nas peças publicitárias como estratégias de
posicionamento: marca SEDA

6.2.1 Peça publicitária nº 4 Seda, Revista Nova, ano 35, 09/09/2007

6.2.1.1 Análise da pesquisadora

Nesta peça, destaca-se a conjunção da cenografia na construção do ethos. A imagem
do enunciador-narrador e do fiador se reforça com um olhar sedutor. A personagem não
encara o espectador, mas de lado como se fosse lhe dizer alguma coisa em segredo ou lhe
fazer um convite a fazer parte do seu mundo. Apresenta uma mulher sensual, sentada em uma
forma de colocar bombons, como se fosse mais um produto a ser servido.
A fiadora é uma mulher jovem que está em posição de obediência, como se estivesse
pronta para ir para a mesa. É uma mulher clara, bela, bem cuidada com os cabelos lisos dentro
dos estereótipos de beleza “brasileira” divulgados pela mídia. O produto aparece na página ao
lado. Percebe-se que tudo está na cor marrom. Próxima ao produto aparece a frase bem
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destacada de amarelo e, ao olhar a frase, não há como não se ver o produto:
Você mais irresistível do que nunca
Sua fórmula com extrato de cacau e pró-vitamina B5 que deixa seus cabelos mais
nutridos.

O texto da peça publicitária induz que essa mulher precisa de sensualidade, cuidados
esses que através do xampu pode conquistar como um passe de mágica ao utilizar o produto.
Tal induz o destinatário a desejar possuir aquela sensualidade e receber o desejo que a mulher
da foto parece atrair.
A publicidade age sobre o consumidor convencendo-o que o produto anunciado é
componente de sua personalidade. Com isso cria um universo imaginário, de que ao adquirir o
produto também vai conquistar o homem que a deseje. Pois vai se tornar irresistível. No caso
desta peça publicitária, o público-alvo é mais jovem, menos exigente e para convencê-lo a
comprar o produto fala das conquistas que ainda vai realizar: que é conquistar o sexo oposto e
se tornar irresistível.
A palavra “chocolate” funciona como tema central, estabelecendo ligações semânticas
com todo o texto, ou seja, colocando em funcionamento um conjunto de valores vigente na
sociedade. O “chocolate” é considerado irresistível, é quase impossível você comer um só.
Parafraseando, pode dizer que “só existe uma coisa que pode tornar você tão irresistível como
um chocolate: o novo Seda chocolate”.
O efeito de sentido que é produzido pela associação da linguagem verbal com a
linguagem visual, na peça publicitária você mais irresistível do que nunca estabelece
comunicação direta com o seu público-alvo. A linguagem visual da peça em análise toma de
empréstimo um conjunto de signos que dão ao produto anunciado um estatuto que passa a ser
real sob o olhar do consumidor. A peça consegue atingir o mundo imaginário do consumidor.
Através de construções imaginárias, o discurso publicitário recupera sentidos préexistentes numa memória discursiva pelo efeito de pré-construído e também instaura novos
sentidos. Nesse modo narrativo, o principal objetivo é proporcionar ao texto uma maior
linearidade e estabelecer relação de idéias e, ao mesmo, maior clareza. O enunciador
publicitário utiliza outras áreas do conhecimento para construir sua mensagem publicitária,
buscando exercer maior influência sobre o seu público-alvo.
A peça faz um jogo de sentido ao colocar a mulher dentro da forma de um “bombom”.
Desse jogo, resulta um novo sentido, não totalmente novo, mas adaptado, visto que se ancora

101

em sentidos pré-existentes que estabelecem uma relação entre a realidade interior e exterior da
mensagem. Ao estabelecer essas relações entre objetos do mundo e sentimentos, a publicidade
acaba de não vender apenas o produto, mas emoção, desejo, fantasias. Há a idéia do comer,
que é erótico, do degustar, que é prazeroso. O sex apeal é presente em toda a cena e a
remissão ao erótico é perceptível.
A publicidade, por meio de imagens que elabora, conforme afirma Gomes (2006, p.
186) “concede sentidos às coisas que na realidade têm só função, mas não sentido”. Para a
autora, a publicidade se orienta a partir do próprio objeto, tratando-o metonimicamente, e o
encarrega de possuir um elemento que transmite os valores selecionados. Com isso, a
publicidade organiza e modifica os processos de percepção de seu público-alvo, induzindo a
ver e sentir conforme o desejo do enunciador.
É interessante analisar o emprego do pronome de tratamento de segunda pessoa
(você). Embora o enunciador não apareça em primeira pessoa explicitamente, pode-se
perceber que há um enunciador que expõe sua opinião no enunciado, em um enunciado que
qualifica o enunciatário: “você mais irresistível do que nunca” e que manifesta sua opinião de
a mulher se tornou irresistível, mesmo sendo morena.
No imaginário brasileiro, a beleza irresistível é a da loira ou da mulata. A morena é
pouco valorizada. Como o chocolate, no entanto, ela é desejável. Concomitantemente, faz sua
avaliação, revelando seu ponto de vista em relação ao dito. Ele fala com certeza. Através do
enunciado, o anunciante fecha o espaço para a dúvida ou questionamento da veracidade do
conteúdo assertivo. Enunciando assim, o enunciador coloca sua proposição como uma
verdade, exprimindo com certeza seu ponto de vista. Afinal, quem oferece o desejo é o outro.
O enunciador se coloca no lugar desse outro, também. Tanto é quem sanciona positivamente a
ação do enunciatário em comprar o produto, para ficar irresistível, como o oferece seu desejo
como prova da “irresistibilidade” alcançada.
O anúncio, veiculado em duas páginas espelhadas, ou seja, uma página ao lado da
outra, de uma revista, explora as informações implícitas, portanto negocia com o enunciatário
um saber compartilhado, condição fundamental para a apreensão da mensagem. Na primeira
página há uma mensagem estritamente visual, e só estabelece o contato, não informa nada
diretamente sobre o produto, e somente estabelece o contato através da imagem. Na página
seguinte estabelece, apresenta a foto do produto “Seda”. Observa-se ainda a importância do
produto ”Nova fórmula com extrato de cacau B5”, o produto se apresenta com uma fórmula
diferente que induz ser superior a anterior.
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Ser irresistível é o sonho de toda mulher. A possibilidade de se ver irresistível, como a
promessa do contrato fiduciário do discurso da Seda, reflete as representações imaginárias que
esse público feminino constrói do enunciador. Nessa propaganda fundamenta-se um
conhecimento bastante amplo sobre o público feminino, nesse caso as mulheres sempre
buscam seduzir. O discurso publicitário aqui exposto apela para a realização do tão esperado
desejo e se compromete a realizá-lo “Novo seda chocolate. Você mais irresistível do que
nunca”. O enunciador conhece o desejo de seu público-alvo e se revela comprometido a
satisfazê-lo.
A peça publicitária equivale ao espaço de um ambiente fechado, azulejado. Não há
contraste de cores, é um ambiente de cores escuras e frias. Somente percebem-se as cores
ouro no enunciado “você mais irresistível do que nunca’ e “novo Seda chocolate” que se
destaca sobre o ambiente sombrio. As cores simbolizam o dourado que representa o produto:
a borda da forma e os laços para embrulhar o presente são dourados, mesma cor da
embalagem do produto. Não se restringe a propaganda somente à mulher clara, bonita, mas a
todas as mulheres que querem ficar belas, sedutoras, e irresistível, ainda que não sejam loiras
ou mulatas.
A mulher está dentro de uma forma, e as paredes são totalmente azulejadas. Tal sugere
através de recursos de associações que se encontra em um ambiente fechado, lembra um
quarto, coberto com papel de parede, e coloca a mulher como se estivesse em uma bandeja
pronta para ser consumida. O conjunto de elementos visuais que compõe o quadro cênico
aciona a memória do sujeito enunciatário que deduz que a mulher será embrulhada para
presente, mas que não vai ser entregue para qualquer um, ela já escolheu para quem ela quer
ser entregue, quem ela já cooptou com seu jogo de sedução.
A associação de elementos visuais pode levar a enunciatária a produzir o sentido da
satisfação feminina ao seduzir, conquistar o homem desejado. Na cena, apresenta-se uma
mulher com traje sensuais, mais especificamente de maiô, pois aparecem as penas nuas,
sentada, em posição de cócoras. Interessante que é um estilo mais antigo, de uma sensualidade
de classe média, levemente transgressora, como a das vedetes dos anos 50 do século passado.
Para as mulheres brasileiras do interior, esse erotismo, de portas fechadas e de contida
transgressão é o ideal de sedução. Os objetos colocados no chão, o xampu, a forma, os laços
para embrulho, localizam a cena em um espaço interno íntimo, e a luz natural que penetra a
foto, da direita para a esquerda, projetando a sombra da divisória da parede localizando-a no
tempo: a cena acontece de dia. A mulher recatada, que é uma dama no domínio público, é a
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amante perfeita na intimidade. Diante desses elementos visuais deduz o convite feminino ao
prazer carnal, e, cristalizando o sentido de sedução feminina.
As mulheres estão adotando posturas diferentes e com isso a publicidade tem investido
fortemente nesse novo comportamento social, instituído aos poucos a partir do século XX, e
que hoje se instaura com solidez. A mensagem publicitária tem como público-alvo a mulher
moderna, vaidosa e que deseja ser percebida.
Na memória discursiva há um discurso que remete ao leitor ao tempo em que a mulher
evitava seduzir, ou que se sentia constrangida, ao usar algo que provocasse. E hoje, essa
sedução produz um efeito positivo, a mulher tem direito a escolha e pode se tornar irresistível
se tem essa pretensão para conquistar o homem. Para Orlandi (2001), as palavras não brotam
do nada, assentam-se no modo como as relações sociais se inscrevem na história. Atualmente
as mulheres são mais independentes, determinadas, trabalham fora, e conquistam seus espaços
na vida social. Conquistam seu espaço, e têm mais liberdade de ir e vir. Determinam o que
fazer e a sociedade não as discrimina tanto em suas atitudes de liberdade sexual como no
passado.
A propaganda induz que a mulher pode se tornar mais bonita, mais desejável. É só
optar por utilizar o novo Seda Chocolate. Portanto, é só utilizar o produto anunciado. O
discurso publicitário se embasa na idéia de que discursividade alcança seu público-alvo, nesse
caso o feminino, e direciona o consumo do produto. Ele manipula a imagem de si no seu
discurso, adaptando ao seu destinatário que como parte integrante da comunidade de
consumo, torna o alvo desejado pela publicidade.
Sant’Anna apud Souza (2004) afirma que para a mulher, por trás da busca da beleza e
juventude, está o medo da morte, é em função disso que tenta driblar a velhice. Depois entra o
jogo de sedução, pois e a mulher possuir aparência considerada agradável, ela imagina que
conquistará status. A busca da mulher pela beleza para atrair o outro é uma busca pelo poder.
Essa busca de beleza e juventude é uma busca atrás de maior poder. A sedução, para a
historiadora, em todas as épocas, aparece como recurso para atrair o outro.
Atualmente a sedução adquire outro significado, no sentido de que a mulher não é apenas
objeto para o prazer do outro, mas que atraí esse outro e também se deixa seduzir pelos encantos,
desejos e prazeres de recursos oferecidos pelo mercado do corpo, e com isso passa a assumir sua
identidade como sujeito ativo, participante na sociedade. Com isso, pode-se inferir que a mídia ao
expor as fotos das mulheres bonitas, jovens, atiça esses desejos das mulheres em buscar recursos
para adquirir os produtos e ficarem semelhantes ao que estão pleiteando e com isso conquistar os
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homens e possuir mais poder no mundo. O discurso publicitário nada mais faz que legitimar e
generalizar esse desejo e canalizá-lo para as práticas de consumo.
Essa publicidade apresenta as cinco etapas previstas por Vestergaard e Schroder
(2000, p. 52) e, por isso, se enquadra no modelo clássico de anúncio. A chamada - “Você
mais irresistível do que nunca” - juntamente com a imagem captam a atenção do leitor. Dessa
forma, a chamada e a imagem de uma situação imaginária e universalizada atuam de modo a
tocar a sensibilidade do enunciatário, na busca de despertar-lhe o interesse. Ao apontar para
as necessidades que podem ser satisfeitas através do produto - “você mais irresistível do que
nunca” - busca estimular o desejo. A partir disso, através do texto informacional, destacam-se
atributos do produto - “Nova fórmula com extrato de cacau e pró-vitamina B5 que deixa seus
cabelos mais nutridos” - visando ao convencimento (criar a convicção). E, por último, o
diretivo, em que o enunciatário é convidado diretamente a adquirir o produto (induzir à ação):
“Novo seda chocolate”.
O ethos do enunciador sustenta-se exatamente no fato de que a Seda já é um produto
reconhecido pelas consumidoras, o que instaura o crédito que o enunciador precisa para
realizar o seu trabalho com eficácia, ou seja, o produto que está sendo enunciado não é um
produto qualquer, mas de uma empresa que tem autoridade no assunto. A imagem construída
leva o enunciatário a se imaginar mulher irresistível, elegante, jovem e que sabe o que deseja,
bem definida socialmente. E essa formação imaginária adquire uma corporalidade. O discurso
confere ao produto divulgado o efeito da sustentação da produção feminina que compõe a
cena fotográfica e constituem os elementos de sedução: o maiô, os cabelos bem arrumados, o
olhar sedutor. Essa mulher é reservada, mas é irresistível. Não é “mundana”, mas tem classe.

6.2.1.2 Análise do grupo de informantes

As análises que os estudantes apresentaram desta peça publicitária foram bastante
semelhantes às da pesquisadora, como se vê na transcrição a seguir:
A mulher apresentada nessa peça publicitária é sedutora. Encontra-se sentada em
uma banheira, insinuando em uma forminha de doce=brigadeiro. Seu olhar e boca
são insinuantes. Está com roupa íntima. Parece se encontrar em um ambiente de
banho, o ambiente tenta passar ‘intimidade’. E a propaganda sugere que se usar o
produto, ficará uma mulher irresistível ao olhar e toque masculino. E que a
mensagem que é colocada quer passar além da imagem de ‘irresistível’, que o
produto nutre os cabelos.
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Outro estudante apresenta que:
A peça apresenta uma pin up! Uma mulher de luxo. Requinte jovial. Como uma pin
up, ela se oferece ‘na bandeja’. Ela é o toque a mais, o sabor diferente especial. A
sensação da serotonina promovida pelo chocolate. Possui um olhar provocante, não
vulgar, pin up. Tem uma composição de cenário, a forminha classic, de bombons
premium, o papel de parede, a fita. Veste roupa de pin up! E transmite a idéia de
mais gostosa mesmo! Como consegui ser assim. Interessante é que os dados
estatísticos estão ligados à alimentação: cacau, B5. ‘Beleza saudável’. Não fale! O
oposto da pin up!

A Seda tenta ressaltar elementos essências para uma beleza superior, isso consegue
tanto pela jovialidade, como pela utilização dos seus produtos. Ser jovem implica saber
conquistar o que deseja, ser provocante, e saber seduzir. Isso se faz através da utilização dos
produtos Seda. Você se torna simplesmente tentadora e irresistível: você tem tudo o que
deseja! Dentre as palavras encontradas nas respostas ressalta-se Jovialidade/Insinuante/
Provocadora/Desejável

6.2.1.3 Discussão dos resultados das entrevistas

Nesta peça publicitária se evidencia o jogo de sedução através do olhar, do batom
vermelho e da pouca roupa. Esta peça reveste a enunciadora dos desejos e idealização que
circulam no universo feminino, como erotismo, exalando muita sensualidade e provocação.
Uma mulher que trabalha o jogo da conquista. Como destacou uma estudante, a peça
representa uma pin-up.
O discurso construído na cenografia, nos enunciados verbais e não verbais, apontam,
unissonamente, que o enunciador transmite uma imagem de beleza, vaidade, conquista,
sensualidade, sedução, super provocativa. A fiadora corporifica o próprio desejo, provoca os
homens.
Assim um estudante informa: “é uma jovem sensual, e comestível. Sugere que ela seja
ingerida, “consumida”, é intrigante, provoca desejo, é poderosa”.
Coutinho (1994, p. 19) observa que as relações hierárquicas entre homens e mulheres
tipicamente patriarcais fazem com que se estabeleça um jogo de poder, onde a mulher só
atuaria “por traz do pano”. As mulheres, desprovidas de poder legítimo, foram tecendo modos
de resistência à opressão masculina, formas de exercer um pouco de controle sobre suas vidas.
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Por isso, desenvolveram técnicas e artimanhas para influenciar os homens, e talvez a sedução
seria a principal delas.
Esse poder da mulher através do jogo de sedução é, de certa forma, presente
culturalmente, nas sugestões em que a mulher é induzida a agir de maneira sorrateira para
conseguir o que deseja. Quando a publicidade busca esses artifícios é porque reconhece que
esse discurso predomina no imaginário feminino. Como afirma Rocha (1995, p. 100), o
anúncio existe porque tem tradução no universo de significação de quem o vê.
Outro estudante aponta que nessa peça publicitária os dados estatísticos estão ligados à
alimentação e são utilizados como forma de validar o que a mensagem diz: “Nova fórmula
com extrato de cacau B5”.
A propaganda utiliza recursos de informações para capturar a atenção do consumidor.
A eficácia dos produtos é muitas vezes utilizada como recurso de sustentação argumentativa.
Utilizam-se dados estatísticos e a ciência como estratégia para dar veracidade aos fatos.
Muitas vezes são dados não compreendidos pelos consumidores, mas os termos científicos
dão credibilidade ao produto anunciado. A linguagem científica funciona como fiadora nas
peças publicitárias e resulta em efeitos de argumentos que os torna convincente. Palácios
(2004, p. 102) alerta que ao amparar o discurso publicitário em um dizer científico, ou a
eficácia com prazo específico, evidencia uma compreensão socialmente disseminada, de que
através da pesquisa, da investigação, em determinados campos do saber, alcança-se a
resolução de todos os problemas.
Esses efeitos jamais são verificados pelos consumidores, o que facilita a argumentação
da empresa. Pode-se dizer que de acordo com Breton (1999), no processo argumentativo, se é
convencido por argumentos de autoridade. De fato, é impossível que se pense e se teste tudo o
que as pessoas consideradas “confiáveis” declaram. Por isso, pelo princípio da credibilidade,
aceita-se o que é dito, sem crítica.
Ao relacionar esses procedimentos, a publicidade legitima sua fala e obtêm a
credibilidade necessária para efetuar as vendas dos seus produtos. A publicidade usa com
freqüência esse argumento de sustentação argumentativa, pois são processos valorativos, que
adicionam credibilidade à marca.
Os estudantes afirmaram que a publicidade da Seda atrai o público feminino, não para
o produto em si, mas, para a valorização do corpo, a expressão facial, olhar e pose da modelo.
É nesse ethos que se constrói a marca.
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Os anúncios buscam provocar a consumidora e aguçar seus desejos de se transformar
em uma mulher atraente, sensual, com poderes de conquistar e seduzir. A imagem publicitária
instiga a consumidora, estimula seus sentidos na busca do prazer. Há a valorização da beleza,
através do sorriso, do olhar.

6.2.2 Peça publicitária nº 5 Seda, Contigo nº 1670, 20/09/2007

6.2.2.1 Análise da pesquisadora

Nesta peça publicitária deseja-se focar o elemento espaço e o elemento tempo da
cenografia para a construção do ethos.
A primeira cena corresponde ao espaço de uma metrópole. O enunciador é uma pessoa
jovem, na faixa etária entre 20 a 25 anos, de etnia branca, de cabelos longos. O enunciador
está vestido de camiseta branca, encontra-se em um ambiente amplo de cor azulada. Além
desses elementos que indicam a descontração própria da juventude, seu traje é despojado, está
em um local aberto, em uma avenida, o ambiente é um local com construções antigas e belas.
O local é iluminado, parece que faz calor. A cena se localiza em um ambiente aberto, amplo, a
luz natural aparece na foto demonstrando que a cena ocorre de dia. Não existe um contraste
grande de cores, são cores claras, o azul do céu é como o da frase, mais brando, percebe-se
destacando-se nesse ambiente claro somente o produto com cor azul mais forte e isso se
destaca no ambiente. O ambiente aberto expressa que a sua percepção pode mudar no sentido
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de perceber e ver o mundo de maneiras diferentes não possuir uma visão limitada.
O vocábulo “percepção” sugere certa formalidade na linguagem. É como se o produto
fosse direcionado a um consumidor com maior conhecimento. A mulher que aparece, além da
pele clara, possui os olhos claros. O enunciado fala diretamente com o enunciatário, “Mude
sua percepção” no tempo presente. A peça publicitária se localiza no momento do presente da
publicação, por intermédio de compras e leituras atualizadas. Porém, esse presente é
eternizado, pois mesmo que o acesso à revista se dê em outros momentos, posteriores à data
da publicação, ainda estará adequado ao seu uso e alocado no tempo presente.
Além da possibilidade constante de atualização do presente no ato da leitura do
anúncio, verifica-se a possibilidade de chamar atenção do enunciatário para a necessidade de
cuidar de si, por meio do produto que parece fabricado individualmente para atendê-lo.
Pinto (1997) diz que a irresistível ascensão do momento presente coloca-se, como uma
celebração do agora, no anúncio publicitário. A existência de um eixo organizador da
temporalidade, determinado pelas interações entre passado, presente e futuro, coloca o tempo
como um importante elemento da construção do itinerário persuasivo da publicidade de
produtos de beleza. O tempo do agora da enunciação é atemporalizado, aprisionado na própria
instância do discurso que o instaura, é um instante celebrizado, identificado com a imediatez
da euforia da compra. Sendo que o agora é o momento celebrizado do presente: o momento
versus da mudança; o antes, é caracterizado pelo passado imediato e se traduz em um
momento de carência, falta, insatisfação, de anterioridade e o depois, caracterizado pelo
futuro, aponta para um momento de posteridade, de aquisição e de satisfação. Como se pode
notar, tais valores prévios são pressupostos como se nota na frase:
Mude sua percepção do que é liso

É como se, no passado, o enunciatário não tivesse esse conhecimento do que
realmente é possuir esses cabelos lisos, e, nesse momento que tem acesso a esse
conhecimento, precisará tomar uma atitude para compreender o que significa essa sensação e
isso só vai concretizar no momento em que efetuar a compra do produto. É um conhecimento
que até aquele momento o interlocutor não possuía e lhe é oportunizado. O presente é sempre
o tempo da ação.
A propaganda dirige-se não só as jovens, brancas, mas a todos que querem mudar os
cabelos para lisos, possuir cabelos aceitos pelos padrões sociais e que se identificam com a
proposta da marca. Isso permite inferir que a peça publicitária deixa claro que nenhum
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produto da concorrência se apresenta com tamanha eficiência.
Pode-se perceber pela foto que a maioria dos objetos não se apresenta de forma linear,
estão distorcidos, enviezados, e só a enunciatária se encontra ereta e o seu cabelo extremamente
liso e retilíneo. Percebe-se também o xampu como se fosse fora da cena em um espaço de cor
diferente o que destaca mais sua presença, pois a cor do fundo é branca enquanto toda a
propaganda possui um fundo azul claro, também está em uma posição correta.
A propaganda apresenta uma mulher, que possui uma percepção aguçada, que se
posiciona de forma diferenciada e a foto sugere ser uma mulher livre, feliz, bonita, inteligente,
jovem, segura, descontraída. A enunciadora não olha diretamente para o interlocutor, ela olha
para cima como se contemplasse o horizonte. Isso permite inferir que nesta peça publicitária a
imagem apresentada é de um enunciador que sabe o que fala, tem aspectos de superioridade
em relação ao seu destinatário. Possui uma posição dominante, por isso os que desejam
observá-la e ver o que ela vê devem erguer o olhar.
Nesta peça publicitária, percebe-se a relação de influência do enunciador com o
enunciatário. Nota-se a presença do pronome possessivo de segunda pessoa - seu - evocando
o enunciatário ao deixar claro que a mensagem está sendo dirigida a ele: “Mude sua
percepção”.
O uso da forma verbal imperativa “mude”, como que ordena ao enunciatário que
realize uma mudança atitudinal. Se obedecer, resultará em sanção positiva do enunciador, que
ainda não conhece o que é realmente ter cabelos lisos, e isso vai se realizar a partir da
aquisição do produto.
Desse modo, na busca de garantir a captação, entra-se no universo das figuras-imagens
com as quais o enunciatário pode projetar-se e identificar-se. Sutilmente, o enunciatário é
interpelado a executar a “compra” do produto como alternativa para os seus cabelos ficarem
extremamente lisos.
Mude sua percepção do que é liso.
Seda Liso Extremo
Liso extremamente lisos.

Note-se que, o enunciado sugere que o público ainda não conhece o que realmente é
ter um cabelo liso de verdade, e isso só vai ser possível devido ao xampu Seda. O enunciado
tem um tom de conselho ou ordem, ou seja, é uma formulação diretiva. Como é o único
elemento verbal presente na peça, assume duas funções dentro desta peça publicitária: por um
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lado, a de chamada, na medida em que capta a atenção do leitor, embora tendo a participação
do material icônico nessa empreitada; e, por outro, a de incitar o enunciatário a um fazer.
Assim, a chamada dialoga com a foto, que é colocada em um primeiro plano, e com o
material gráfico, complementando-se na função de captar a atenção do leitor e levá-lo a
desejar o produto anunciado.
Pode-se dizer que há exposição mais abundante dos produtos no plano icônico e pouca
referência através da forma textual. No plano verbal, a chamada não faz nenhuma referência
ao produto, os elementos visuais que representam os produtos precisam ser correlacionados
aos elementos do enunciado, para se perceber o sentido. É necessário ligar a palavra ao
objeto-coisa que aparece representada na imagem fotográfica. Dessa forma, há uma espécie
de complementaridade entre os dois planos, numa espécie de cooperação em favor da
significação. Portanto, se a peça publicitária não for lida, não se saberá que a finalidade ali é
anunciar o novo produto da Seda.
O enunciador constrói a credibilidade na medida em que evidencia a compatibilidade
do produto com os objetivos exercidos da cena. De maneira implícita, o enunciador trabalha
para despertar o interesse do enunciatário e a necessidade de usar o produto anunciado,
atualizando as matrizes do fluxo necessidade/satisfação. Assim, desperta no enunciatário, por
intermédio de uma situação imaginária, a necessidade de ter um cabelo liso, ao mesmo tempo,
oferecendo-lhe, implicitamente, um ganho adicional a ser obtido com a aquisição do produto,
de reorganizar sua visão de mundo. Tudo o que está fora de prumo se organizará.
A predominância da cor azul e suas tonalidades dão à cena certo clima de placidez e
harmonia. A imagem produz efeito de suavidade, leveza, delicadeza entre outros adjetivos que
se pode atribuir à peça publicitária. São adjetivações que estão marcadas discursivamente na
primeira página, da modelo que utiliza uma camiseta branca tendo ao fundo o azul do céu. Na
segunda página, os detalhes adjetivadores estão no cenário de fundo enfumaçado e variando
em tons de cores que vão do azul ao branco, produzem uma imagem de céu com suaves
nuvens brancas.
A adjetivação de delicadeza e de suavidade pode ser vista no formato do frasco do
xampu também delicado. Percebe-se que as letras manuscritas que se escrevem na peça
publicitária foram elaboradas de maneira cuidadosas, delicadas. Todos esses dados dão a
publicidade um caráter de individualidade, particulariza o objeto. Dessa forma, pode-se dizer
que o ethos ao mesmo tempo em que agrupa os indivíduos, também os individualiza.
Figueiredo (2005) alerta que um redator, além de dominar o vocabulário, deve ter a
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compreensão de que tudo em uma página significa algo. E que anúncios como esses são
entendidos como sussurrados, pois se percebe claramente que os anúncios gritados trazem a
tipografia em corpo grande, caixa-alta, em geral no topo da página. E os anúncios sussurrados
geralmente se servem de tipos delicados, aplicados em corpos pequenos e caixa-baixa. Nesse
caso tenta adotar uma relação mais intimista e delicada. Essa peça publicitária joga com
visões opostas de mundo. Não importa a aparência que mundo esteja, você tendo o cabelo
liso, você tem auto-segurança que mesmo um mundo torto não tem diferença. O mundo já é
torto não tem diferença. O mundo já é torto, devido aos problemas que se enfrenta, você
supera tudo isso no momento que você alcança um cabelo liso. A realização plena, completa,
o mundo cheio de problemas passa a ser insignificante.
A propaganda transmite a idéia do liso e do sinuoso, você perde a noção dessa
realidade no momento em que você sente tão linda, que o sinuoso deixa de existir. Mude a
percepção do que é liso. Ela é soberana, os problemas da vida se tornam insignificantes no
momento em que você possui os cabelos lisos, você deixa o sinuoso para a realidade, não para
você. Faz uma metáfora do mundo conflituoso, se os seus cabelos não estiverem lisos, você
ficará como todo mundo, sinuoso, torto.

6.2.2.2 Análise do grupo de informantes

Nesta peça publicitária também houve bastante similaridade entre as respostas dos
estudantes e a percepção da investigadora. Um dos estudantes destaca que:
A peça apresenta uma mulher brasileira, linda, jovem, com cabelos lisos e segura de
si. Feliz. O cenário destaca para mim. Construção ao fundo, luminária. É como a
mulher se sente, após uma mudança, é o nosso olhar que conseguirá é o novo olhar
que conseguimos após mudar! E o anúncio mostra, que ela passa a ‘enxergar’ seu
entorno diferente. É, na comparação, ela ainda é melhor! Está com os cabelos mais
lisos! O tempo presente é o dia, a rua, o tempo real de lugar história. O seu olhar é
de satisfação, plenitude! A roupa utilizada é a do dia-a-dia. A mensagem
apresentada na propaganda afirma que sua percepção. Com seda será mais liso. Os
outros não fazem isso. Nós, Seda, fazemos EXTREMO.

Outro estudante destaca que:
A peça apresenta uma jovem, bonita, gente como nós. Que se encontra em um
ambiente que contrasta com a característica do cabelo. O tempo presente está ligado
ao passado. Que a modelo tem um olhar de confiança, sua roupa é básica, do dia-adia. E quer demonstrar o que é realmente liso.

112

As respostas encontradas dos oito estudantes corroboram a visão da investigadora. A
Seda procura estabelecer, com o cliente, uma aproximação e destaca a jovialidade como
aspecto fundamental. Está belo é ser jovem, ter liberdade, viver! Sendo que as palavras mais
encontradas foram: Jovialidade/Beleza/Liberdade/Transformação.

6.2.2.3 Discussão dos resultados das entrevistas

O anúncio traz a imagem de mulher moderna, bonita e livre, superior a tudo e a todas.
Para os estudantes, a fiadora corporifica a mulher jovem, independente, radiante, feliz consigo
mesma, que gosta de aproveitar o dia, “dona do seu próprio nariz”. Não está preocupada em
correr atrás de ninguém, pois ela já se basta. Ela é uma mulher sedutora, poderosa, que tem os
homens aos seus pés, “desencanada”. É indiferente às pessoas e à opinião dos outros, é
superior. A imagem transmitida é da mulher que está em paz, tranqüila, sabe que é bonita e
superior a tudo a sua volta.
Uma estudante destaca que: “percebo os cabelos da modelo bem mais lisos e com
pouco trabalho, sem uso de secador, pranchas e alisamentos, diferente dos métodos usuais”.
As mulheres, muitas vezes, trabalham fora, cuidam de casa e realizam funções
diversas, com isso, não têm tempo para se cuidarem. Os cabelos são grande empecilho para se
sentirem bonitas, pois, requerem cuidados. A maior parte das mulheres não tem o tempo e o
dinheiro suficiente para os cuidados especializados de um salão de beleza diariamente:
escovar, hidratar, alisar. A Dove, ao trabalhar com a imaginação do público feminino, sustenta
em seu discurso que tem um produto que vai resolver essas questões. O cabelo perfeito sem o
custo dele. É realmente o sonho de todas as mulheres.
Coutinho (2004, p. 7) afirma que a busca pela beleza tornou-se o “carrasco” de um grande
número de mulheres, principalmente as que desejam, através dela, conseguir um lugar de
destaque. Mesmo as pessoas mais competentes no trabalho desejam e, talvez mesmo, necessitem
alcançar um padrão de beleza desejável aceito no meio social. Conseguir produtos que ajudem
nessa tarefa reduz grandes sacrifícios das mulheres, como ir a salão, perder tempo em trânsito. Ter
os cabelos lisos é um grande desejo da maioria das mulheres que muitas vezes se sacrificam nessa
busca, com escovas progressivas, alisamentos, escovas definitivas etc.
A propaganda implicitamente afirma que nenhuma outra marca oferece algo parecido. Por
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isso fala às mulheres: “mude sua percepção do que é liso”. É como se dissesse: “até hoje vocês não
tiveram a oportunidade de conhecer nada assim; Seda lhe dá esse presente: Compre e verá”.
Um informante diz que percebe, através do enunciado, a seguinte mensagem: “a partir
da utilização deste produto seus conceitos irão mudar. Você realmente não sabe o que é liso!”
Toda mensagem publicitária é dirigida na intenção de persuadir ou convencer o enunciatário a
tomar uma atitude, ou seja, adquirir o produto anunciado. As estratégias de persuasão mais
convincentes e que falam a língua do receptor são as utilizadas.
Já, outro estudante pontuou que a imagem da enunciadora transmite a idéia de:
[...] como a mulher se sente ao fazer uma mudança é o novo olhar. É quando se olha
no espelho e parece que não se conhece, você se sente mais bela, é o olhar de
plenitude, felicidade, é como lhe dissesse: Seda lhe dá essa oportunidade, você vai
mudar muito ao utilizar esse produto.

Os informantes observaram que, mesmo a modelo usando roupa básica, ainda parecia
linda. O que se pode inferir que nesta peça publicitária, mesmo a modelo vestindo roupas
comuns, ela se destaca. Por isso, o cenário à sua volta está torto, pois “nada” é tão liso (reto)
como os seus cabelos.
A modelo não é conhecida, de sucesso, mas, transmite um ar de beleza superior. A
enunciatária, como fiadora do anúncio, produz efeito de sentido que insere a leitora em uma
formação ideológica que tem a beleza e juventude como aspectos fundamentais. E utiliza a
sensualidade feminina para efetivar a venda do produto.
Segundo os informantes, o anúncio da Seda é sensual, moderno, apresenta garotas
bonitas. A personagem feminina apresentada é o centro das atenções e dos olhares, que chama
atenção dos homens, seduz, provoca. A sensualidade apresentada por Seda está ligada ao
poder que as mulheres têm sobre si mesmo e sobre os homens. Mesmo quando as mulheres se
apresentam com roupas comuns, com olhares discretos, ou mesmo se não olham diretamente
para os leitores, elas seduzem, isso é veemente percebido em cada peça publicitária. Os
informantes registram que elas são para o público masculino “uma tentação”, “o que eles
gostariam de ter em casa”.
Rocha (2001) observa que a utilização do corpo da mulher serve como a tradução do
que seria a mulher, pela ótica da sociedade, como indivíduo. Quando acrescenta alguns
valores para torná-la mais real. Nos anúncios de Seda, não se retrata a mulher em seu papel
social, a não ser seus aspectos ligados à conquista e sedução, que remetem ao erótico, ao
jovial e ao sensual. A mulher não precisa ter conhecimentos, se informar, estudar, pois sua
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beleza e jovialidade fazem com que conquiste patamares invejáveis. Não precisa de a mulher
dizer nada, sua imagem fala por si.

6.2.3 Peça publicitária nº 6 Seda, Revista Claudia nº 12, ano 46, 12/2007

6.3.3.1 Análise da pesquisadora

Na análise desta peça publicitária reforça-se a figura do fiador do enunciador e do
ethos da Marca Seda.
Esta peça publicitária apresenta uma mulher jovem, bela. A beleza se destaca acima de
tudo. A busca pela beleza é enaltecida como condição ideal de aparência, sempre presente no
discurso publicitário. Nas propagandas da Seda, percebe-se que a modelo brilha, literalmente.
É uma mulher sem defeitos, seu rosto é belo, transmite imagem de estar satisfeita consigo
mesma. Seu penteado sugere certa ingenuidade, próxima da infantilidade. No entanto, essa
mulher sabe que é bonita e valoriza essa beleza através dos produtos que utiliza. Além de
cabelos bem cuidados, sua pele é bem tratada, possui os olhos verdes, tem um padrão de
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beleza ideal. Não é uma modelo famosa, mas possui tudo que uma modelo requer.
O ethos construído é de um enunciador que fala de forma direta, que “diz a verdade”,
possui conhecimento de causa, que é confirmado através da foto, e da beleza que possui. O
ethos tem a função de autenticar e não de argumentar. O texto exibe, assim, uma enunciação
interrogativa, através da qual há interlocução com o consumidor.
Você está preparada
para o brilho de SEDA?
Nova linha SEDA brilho Gloss.

A publicidade e a propaganda produzem esse processo dialógico com o cliente como
mecanismo para ressaltar um ethos marcado pela beleza. Seda veicula o ethos de beleza. Há
um enaltecimento extremo da beleza. Mas ser jovem e bela requer utilizar produtos
específicos.
A beleza aparece com domínio total. Você vai brilhar mais do que qualquer estrela ou
qualquer pedra preciosa. Você vai brilhar tanto no céu como na terra. Até o céu estrelado não
tem o seu brilho. O seu brilho vai ofuscar tudo ao seu redor. Você através do brilho da Seda
vai se sentir um anjo, ou uma ninfa. Você vai brilhar e cintilar mais do que o céu. É uma
beleza que a arrebatará e introduzir no mundo dos sonhos. Você se sentirá na estratosfera, um
mundo pleno de luz. Um mundo mágico, que a transporá a outra dimensão.
O ethos publicitário é construído através do caráter e corporalidade do discurso
publicitário. Percebe-se que o ethos construído mostra uma jovem aparentando ter, pelos
traços do rosto, de 20 a 25 anos, consciente de sua beleza. Olha diretamente para o
enunciatário, como se lhe fizesse um convite a participar do mundo do qual ela faz parte.
Atrás dela, o cenário ilustra o céu. Seu visual é moderno, com um vestido preto, como se
fosse de festa pelo brilho e pela ousadia dos ombros e colo à mostra.
O ethos da Seda se compõe por um tom de jovialidade, beleza, vinculado a um sentido
de poder. Como se o seu brilho ofuscasse tudo que estivesse ao seu redor. Projeta-se em tom
de quieta, feliz, realizada, através de uma mensagem ousada, como se indagasse, e aí você
também tem condição de participar desse meu mundo? Assim, faz emergir através da
comunicação, um público que busca a felicidade através dos recursos de belezas artificiais, a
qualquer preço. A proposta de identificação perceptível pelo ethos do enunciatário se revela
como o universo da marca que, busca os consumidores que, como essa jovem, faz em tudo
para que o seu brilho perpasse o do mundo, e reine em absoluto. Através do discurso
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publicitário, a valorização da beleza reina de forma soberana.

6.3.3.2 Análise do grupo de informantes

Dos oito estudantes que participaram da pesquisa de reação, todos apontaram
semelhança nas análises tanto entre em si, como também com a pesquisadora.
Um estudante afirmou que:
É uma jovem, bonita, charmosa. Que se encontra em um ambiente de estrela, que ela
se apresenta como uma estrela, propício para a exposição de toda a sua beleza. Que
quer projetar seu futuro. Possui um olhar bonito! Que a roupa utilizada é básica. E
que a mensagem transmitida reflete o seguinte significado ‘prepare-se para brilhar’.

Outro estudante corrobora, afirmando que:
É uma jovem, mas com estilo teen. (Tiara, estrelas...). O ambiente não é prioridade
nesse anúncio, exceto pelo fato, de ser noite. Noite estrelada, iluminada. Como o
gloss! Fique com a noite, brilhe! O tempo presente é a noite. É a hora especial.
Quando você quer brilhar. A roupa é básica, camiseta preta. E a mensagem enviada
‘prepare-se: você vai chamar atenção! Você vai brilhar!’.

A Seda busca associar, com o cliente, uma proximidade e utiliza aspectos de
jovialidade, juntamente com os elementos a ela referentes. Sendo que os adjetivos
encontrados com mais freqüência são: Beleza/Jovialidade/Brilho/Destaque

6.3.3.3 Discussão dos resultados das entrevistas

Nas propagandas de cosméticos, vêem-se mulheres especiais, dotadas de forte poder
de sedução e conquista, maior do que os das mulheres comuns, normais. O repertório
imagético dos anúncios, assim como os próprios objetos anunciados, constitui sistemas
estruturais de signos, com seus sistemas internos de diferenças, oposições e contraste
(BARTHES, 1984). A publicidade apresenta ordem e transgressão, elegância e vulgaridade,
poder e fragilidade no imaginário social. Na propaganda, a realidade é efêmera e todos os
problemas encontram soluções na construção das marcas.
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As peças publicitárias são selecionadas de forma que atraem o público-alvo, nesse
caso as mulheres. Nas análises, percebeu-se como se trabalha nas peças, de maneira diferente,
o que incita, comove, inspira e seduz. Mesmo o público masculino se vê hipnotizado pelas
estratégias de persuasão encontradas nas peças e deseja adquirir o produto ou quem sabe se
tivesse em suas mãos o efeito do produto, transformar a sua fêmea na fiadora corporificada da
peça apresentada.
Houve unanimidade nas respostas dos estudantes que, na propaganda da Seda, a
mulher busca atrair, ser desejável, irresistível aos olhares masculinos, e isso provoca e seduz a
leitora e até o leitor.
O ethos do enunciado se configura na cena fotográfica que compõe a publicidade,
usando a beleza feminina de forma irresistível. Para construir uma imagem convincente, o
enunciador focaliza a foto de uma modelo bonita, com roupas sensuais, com um olhar sedutor,
confiante, jovem, charmosa, soberana. A imagem do enunciatário, construída no discurso,
focalizada no público feminino, manipula seu discurso e persuade a consumidora à adesão à
marca e à aquisição do produto.
A consumidora antes de seduzir é seduzida pela publicidade e os desejos que lhe são
aflorados, como: juventude, beleza, romantismo, sedução. Para Maingueneau (2002), o ethos
é parte constitutiva da cena da enunciação e está relacionado ao “tom” de confiabilidade que
se estabelece na cena da enunciação. É uma estratégia persuasiva que se cria na interação e
que determina o sucesso ou o fracasso da interação verbal.
Esse caráter de corporalidade que o ethos concebe institui a credibilidade esperada
como efeito do discurso. O fiador que se manifesta na propaganda é de uma mulher bonita,
sedutora, jovem e feliz. O discurso publicitário induz que a mulher ao utilizar os produtos da
Seda vai se tornar sedutora, irresistível, jovial e capaz de conquistar o homem que desejar. Em
cada enunciado, isso é, para cada discurso, o enunciador seleciona previamente as formas
discursivas que o melhor o representam. Toda enunciação dá um corpo ao ethos do
enunciador que lhe é conferido pelo enunciatário (leitor, consumidor).
Como nesta peça, para a vida social noturna, as mulheres se preocupam em parecer
bonitas e “arrumadas”: cabelos escovados e roupa mais adequadas. A possibilidade de se ver
mais iluminada do que a noite, oferecida pelo anúncio da Seda, reflete as representações
imaginárias que o público feminino constrói desse fiador e remete a si mesmo.
Na propaganda, o enunciador fundamenta-se num conhecimento bastante amplo sobre
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o público feminino, nesse caso específico, as mulheres jovens, solteiras, bonitas, que buscam
seduzir e conquistar tanto à noite como o dia, mas a noite denota aspectos mais condizentes
para o jogo da sedução.
Um informante corrobora afirmando que a jovem é:
[...] moderna, confiante. Que está na noite, céu estrelado, lua cheia, sofisticado. Isso
remete a futuro, inovação. É provocante, autoconfiante. Básica. Não é para qualquer
mulher!

Os enunciadores inspiram confiança em seu público quando os argumentos utilizados
são razoáveis, conscientes e sinceros. É necessário que o enunciador se revele por um ethos
adequado a seu público-alvo. E isso Seda faz muito bem, ao relacionar a juventude ao público
jovem, juntamente com liberdade, e outros adjetivos encontrados.
Tanto nos pressupostos teóricos quanto na maior parte das análises feitas pelos
estudantes e pela pesquisadora há evidências da existência de um discurso de persuasão
direcionada para públicos diferentes. Entretanto tanto nas propagandas da Dove e da Seda a
estratégia principal é fazer com que o leitor aceite esse discurso e efetua a compra dos produtos.
Os estudantes constataram que as peças publicitárias da Seda são diferentes da Dove.
A Dove busca associar a aspectos como: compromisso social, beleza real, mulher madura;
enquanto a Seda utiliza estratégias diferentes e busca associar com temas como: jovialidade,
beleza, liberdade.
A peças publicitárias da Seda trabalham com o universo feminino na busca da
sensualidade, provocação, jovialidade, liberdade, um público adolescente, em busca da
conquista, do novo, e para completar, seduzir o homem desejado, ou o aquele que desejar.

6.4 Discussão das estratégias discursivas das duas marcas da Unilever: Dove e Seda

Como se apontou no início deste capítulo, além da análise realizada individualmente
pela pesquisadora, as peças publicitárias que compõem o corpus foram submetidas à análise e
percepção de um grupo de oito estudantes do curso de Pós-Graduação Stricto Sensu,
Mestrado, em Administração da Faculdade de Pedro Leopoldo, na disciplina de Gestão de
Marcas no dia 05 de abril de 2008, sob a supervisão do orientador desta pesquisa Dr. Mauro
Calixta Tavares.
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Na peça publicitária da Dove nº 1, de acordo com os dados colhidos nas respostas dos
estudantes, a empresa busca associar a imagem do fiador do enunciado a uma mulher comum,
porém bem cuidada. A cena é construída visando à aproximação das leitoras que seriam as
potenciais consumidoras. O uso de referências científicas oferecia ênfase ao caráter racional
da escolha, como comprovação dos resultados quanto ao uso dos produtos. Todos esses
elementos encontram-se associados à marca Dove no que se refere à peça publicitária.
Portanto, poder-se-ia afirmar, com base nos dados colhidos, que na percepção do grupo, a
Dove procura estabelecer com a leitora, uma relação de identidade, ressaltando os aspectos de
mulher comum, independente e capaz. A mulher projetada na peça publicitária e que a marca
deseja cooptar é uma mulher moderna, preocupada com a beleza, mas, sem muito tempo para
se cuidar, que precisa utilizar Dove para se apresentar mais bem cuidada. Porém, Dove não é
apenas um produto, não é a escolha de um cosmético, mas de um estilo de vida.
Na análise da peça publicitária Dove nº 2, as respostas dos entrevistados permitem
perceber que a marca Dove, na configuração da imagem e do texto da peça, transmite as
idéias de: Criança; tristeza; compromisso social; parceria. Essas idéias encontram-se
associadas à marca Dove, no que se refere à peça publicitária em questão. Portanto, pode-se
afirmar, com base nos dados colhidos, que a Dove procura estabelecer, com o cliente, uma
relação de identidade que ressalta aspectos de compromisso social com a diversidade,
conscientização dos pais a respeito da auto-estima dos filhos, especialmente quanto ao
sentimento de inadequação que a aparência pode trazer. A empresa propõe parceria com os
pais, mas cabem a eles, especialmente às mães, as leitoras da peça publicitária, os cuidados
necessários para elevar a auto-estima dos filhos, especialmente das filhas. À Dove cabe
oferecer condições para isso, ou seja, produtos para as filhas utilizarem que as façam superar
esse momento de conflito e tristeza. Uma criança feliz não fica de pijamas em casa, mas sairá
feliz e brincará, crescerá e se tornará uma jovem autônoma e decidida. As mães, juntamente
com a marca Dove, fazem um pacto de aproximação, de parceria, no cuidado das filhas, na
tentativa de mudar o futuro delas, elas terão auto-estima o suficiente para se sentir belas.
Na análise da peça publicitária Dove nº 3, o consenso das respostas dos entrevistados
indica como mensagens centrais às idéias de jovialidade; beleza; produtos; resultados Essas
idéias encontram-se associadas à marca Dove, no que se refere à peça publicitária em questão.
Portanto, pode-se afirmar, com base nos dados colhidos, que, na percepção do grupo, a Dove
procura estabelecer, com a cliente, uma relação de identidade que ressalta aspectos de
jovialidade, beleza, com foco na utilização dos produtos. A Dove, na peça analisada, fala
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diretamente com a leitora e “assume” indiretamente o compromisso de que, ao utilizar o mix
de produtos, a consumidora perceberá os resultados em um espaço de tempo definido, ou seja,
em cinco dias. É mais rápido que uma psicoterapia. Uma semana de trabalho inglesa.
Na análise pelo grupo de estudantes da peça publicitária Seda nº 4, as respostas dos
entrevistados ressaltam as idéias de jovialidade; insinuante; provocadora; desejável e
desejada. Tais adjetivos e mundos de sentidos encontram-se associados à marca Seda, no que
se refere à peça publicitária em questão. Portanto, pode-se afirmar que, na percepção do
grupo, a Seda procura estabelecer, com a cliente, uma relação de identidade que ressalta
aspectos de sedução e desejo, mas dentro de padrões sociais adequados. Ser jovem implica ser
insinuante, provocadora, e desejada, e com a utilização dos produtos Seda a jovem se torna
simplesmente tentadora e irresistível. Explora o imaginário e o desejo da adolescente de ser
desejada, como as artistas de cinema. Mas nada que seja vulgar ou inadequado.
A análise da peça Seda nº 5 indicou a ênfase nas idéias de jovialidade; beleza;
felicidade; liberdade; transformação através dos produtos. Esses temas e sentidos encontramse associados à marca Seda, no que se refere à peça publicitária em questão. Na percepção do
grupo, a Seda procura estabelecer, com a cliente relação de identidade que ressalta elementos
da juventude e da liberdade a ela associada. Ser jovem implica ser belo, ser feliz, ser livre, e
com a utilização dos produtos Seda a mulher jovem pode se transformar e ser poderosa, ser
superior a tudo ao seu redor, ser dominadora, incomparável.
A análise da peça Seda nº 6 ressaltou temas como beleza, jovialidade, brilho, destaque
associado à marca Seda. Na percepção do grupo, a Seda procura estabelecer com a cliente
relação de identidade que ressalta sua juventude ou de manter essa juventude, de escolhas que
os jovens fazem como sair belos à noite, com roupas básicas, mas que destaca, e consegue
chamar atenção, o brilho que ofusca tudo ao seu redor, seu poder de brilhar é maior do que o
das estrelas, o céu, o universo. Ser jovem implica ser belo, ter o brilho da juventude, e se
destacar através desses predicados.
Pode-se concluir, de acordo com a percepção do grupo, que o discurso das duas
marcas é diferente, visam a públicos diferenciados e, por isso, utilizam recursos de persuasão
diferentes. Apesar de diferentes, a eficácia da construção de sentidos e temas no discurso é
alta e foi identificada pelos estudantes:
•

Dove = Tratamento/Rotina/Mulher madura.

•

Seda = Produção/jovialidade/Auto-afirmação.
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A estratégia de persuasão na construção da marca utilizada pela Unilever é elaborar
um ethos adequado a cada tipo específico de público. A mesma empresa o faz, utilizando
cenografias e os embreantes do discurso de maneira diferenciada, mas alcançado o seu
objetivo. São produtos para beleza da pele e cabelos de uma mesma empresa, mas têm ethos
completamente diverso, discursos e envolvimento sócio-cultural próprios. Efetivamente são
Marcas, com todo um universo próprio.
Ao construir as marcas Dove e Seda, a empresa Unilever utiliza discursos diferentes.
Apropria-se de conceitos, estruturas espaciais e linguagem diferentes para captar e convencer
seu público-alvo através de um discurso altamente persuasivo e segmentado. Percebe-se que
em cada discurso de construção da marca Dove e Seda há ideologias e valores diferentes.
O discurso da Dove é direcionado a mulher mais madura, independente: a mulher
contemporânea, que têm dupla jornada, carreira, mas é mãe e amante, que estuda e é
inteligente, autônoma. Alguém que trabalha, economicamente ativa, que decide e é
participativa na sociedade, tem preocupações com os filhos, com a aparência, no sentido de
trazer na aparência as marcas de sua competência. Seu valor é construído através de
expressões como real beleza, família, competência, imagem própria, sem estereótipos. A
beleza da Dove, segundo o discurso publicitário empregado, é planejada para essa mulher. O
discurso induz que a Marca não oferece apenas produtos cosméticos, mas que se solidariza
com essa mulher na pressão da sociedade pelos estereótipos de beleza e que busca um
caminho alternativo, autônomo, independente, em que essa mulher, resolvida e capaz, pode
ser ela mesma. A empresa assume um compromisso social com o seu público específico.
Já, o discurso da Seda é construído de forma diferente. Ele se traduz em uma mulher jovem,
que seduz, destaca-se pela beleza do seu corpo. A idéia é da conquista, de alguém que tem o mundo
pela frente, que deseja estar nos padrões exigidos pelo mundo que deseja conquistar, os cabelos
lisos e brilhantes e que é irresistível. A faixa etária é de um público feminino mais jovem e que não
lida muito bem, ainda, com sua sensualidade e erotismo. Pode ser que essa consumidora ainda não
seja economicamente ativa, como uma adolescente. Os valores veiculados são juventude,
sedução, beleza, o desejo do outro, ser desejada, encaixar-se nos padrões.
Os valores, os sentidos e as ideologias se constroem nos cenários das peças
publicitárias, que abriga os desejos evocados e os valores trabalhados.
Ao desenvolver o enunciador Dove e o enunciador Seda, através do ethos Dove e do
ethos Seda, a Dove foca-se na beleza, mas não de forma predominante, não é o essencial, a
construção da beleza é formada de maneira mais consciente. Além da beleza natural, há outras
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coisas importantes na vida, como família, compromisso social, a marca faz um compromisso
social com o seu público: o de pesquisar produtos inovadores, investir em pesquisas, nunca
mostrar o produto acabado, mas sempre em processo de construção para atender a sua
clientela. A Dove busca associar seus produtos a valores legitimados, socialmente aceitos, tais
como sinceridade, amor, família, sofisticação. Oferece à consumidora a preocupação de
atendê-la com um produto que realmente a satisfaça, tais como: competência no
desenvolvimento do

produto, pesquisas, inovações.

A imagem

de si Dove e,

conseqüentemente, da consumidora Dove, construída no discurso transmite credibilidade no
momento em que fala com propriedade, sinceridade, sabedoria, investimentos em pesquisas e
utiliza o discurso de respeito às diversidades. Dove apóia a maneira de ser das mulheres, tanto
gordas como magras, maduras e capazes. Ela busca se respaldar em um discurso que visa ao
bem social. O ethos publicitário da Dove se incorpora ao discurso “anti-padrões de beleza
vigentes”como estratégia retórica para semantizar negativamente a alteridade da marca
anunciante; ou seja, ela deslegitima a fala da concorrência.
As peças publicitárias mostram mulher aparentando entre 30 a 40 anos. Seu visual é de
bem comportada, mãe, e mulher independente. O discurso de “parceira das mulheres”
maduras, inteligentes, independentes, incorpora o posicionamento da Dove em relação às
outras empresas concorrentes.
O cenário é composto por cores sóbrias, com mulheres bem comportadas. Em algumas
peças percebem-se o olhar fixo no leitor, mas não é sedutor, sustenta um tom sério, firme, que
realmente deseja transmitir a mensagem e tem credibilidade e conhecimento sobre o que diz,
fala de maneira incisiva, não dá margem para dúvidas e questionamentos sobre o produto, por
isso se respalda em dados estatísticos e pesquisas.
Dove advanced Therapy é uma experiência superior em tratamento para cabelos. A
linha Anti-Quebra com o poder do Serum Reparador, reduz em 82% o número de fios
rebeldes e ajuda a controlar o volume. Experimente. Sinta a diferença em seus cabelos.

O ethos bem comportado da personagem da propaganda da Dove ganha credibilidade
em seus enunciados textuais, quando incorpora um gênero associado ao amadurecimento,
vinculado ao sucesso construído pela própria mulher.
Já o ethos construído no discurso da Seda focaliza a beleza, a sedução como ponto
primordial para se destacar e ter sucesso na vida. O enunciador não se preocupa em
estabelecer um compromisso social com o enunciatário, mas se coloca afetivamente, como
uma amiga íntima, que sonha com os efeitos dos seus produtos, assim como a consumidora
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potencial e que deseja resultados rápidos. Mostra um produto já pronto para atender à
consumidora. Fundamenta-se na ação: compra e efeito imediato do produto.
As mulheres jovens, que buscam seduzir, dominar, isso é ponto fundamental dos valores
desse público feminino. As peças publicitárias repisam a mesma idéia: para ser feliz e bem
sucedida, a mulher precisa estar sempre bela e ser (ou parecer) jovem (CARVALHO, 1996, p. 24).
O posicionamento da Seda, em relação aos concorrentes, é o de que o seu produto é superior, tal
qual a sua beleza, ao utilizar os produtos que ela disponibiliza no mercado.
Mude sua percepção do que é liso.
Seda Liso Extremo
Liso extremamente lisos.

É como se, até aquele instante, a consumidora não tivesse encontrado na concorrência
nada com tal eficiência: a marca Seda é a única a lhe dar oportunidade de encontrar um
produto com tamanhas propriedades. É como também são apresentadas as mulheres que estão
nas peças: dominadoras, infalíveis, sedutoras, tal qual o produto ofertado, nada se assemelha
ao que as consumidoras são ou têm, mas, sim, a tudo a que elas não são mas desejam ser ou
ter. O cenário composto nas peças publicitárias foca na modelo, e ela desperta mais atenção
do que tudo que está ali exposto. O olhar, quando é fixo no leitor, é de sedução, e, quando não
o olha diretamente, apresenta ar de superioridade, de realização plena. A jovem transmite um
tom descontraído, sedutor, dominador, irradiante.
O ethos inquieto da Seda ganha tons quando incorpora um gênero associado à
juventude, a beleza, vinculado a um sentido inovador, que busca o sucesso a qualquer preço.
O espírito jovem apresentado nas propagandas da Seda mostra um padrão estético a ser
seguido: mulher magra, desejada e que seduz. A mulher apresentada é mais dependente da
aceitação do outro, ela está aprisionada ao sucesso, a conquistar um homem, a ter os cabelos
lisos para ser socialmente aceita. É como o padrão de beleza fosse definido e tivesse uma
regra estabelecida que deve ser cumprida. O padrão de beleza das mulheres que compõe as
peças da Seda está impregnado pelo imaginário da publicidade e propaganda contemporânea e
reproduz um padrão de beleza que o cinema e a televisão disseminam. Refere-se, muitas
vezes, aos comportamentos, vestimentas, e aborda a forma que o corpo feminino deve ser.
Araújo (2006) adverte que, além da propaganda e publicidade vender o produto, vende
também, simbolicamente, conceitos que as mulheres passam a desejar. É como se o mais
importante fosse: a beleza, a sedução, o brilho, isso é a base para o sucesso. Assim, faz
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emergir, através da comunicação, um público afetado pela busca de ser belo, o qual é
caracterizado pela juventude, em que o valor e a aceitação das pessoas estão diretamente
relacionados à busca das benesses do mundo exterior e não em si mesmas.
O ethos Seda foca na beleza como resolução de todos os problemas femininos. O
sucesso se resume em estar bela, isso faz com que a pessoa domine o mundo ao seu redor. E
tudo se torna insignificante no momento em que a pessoa consegue brilhar, essa luz vai
ofuscar tudo ao seu redor. Ela passa a comandar tudo e a todos, porque é simplesmente
irresistível. E essa plenitude só se torna possível com os produtos da Seda, é claro!
O caráter do enunciador é revelado pelo ethos e é nesse processo que a discursividade
se constrói. A construção dessa discursividade é possibilitada pela presença das formações
discursivas. Essas formações discursivas constroem o ethos. O ethos, ao mesmo tempo, é que
permite o espaço e a validade das formações discursivas.
Assim, o ethos do enunciador é a construção de uma imagem discursiva Nessa
imagem discursiva, o enunciador se projeta por um modo de dizer e produz um fazer crer no
seu interlocutor, e institui um pacto fiduciário. Esse pacto constitui-se na premissa da
persuasão que é elemento essencial para instalar os seus argumentos. Ao se instituir
discursivamente, o enunciador inscreve seu ethos (LEOTTI, 2007), pois “é por meio do seu
próprio enunciado que o fiador [enunciador, e, aqui, a marca] deve legitimar sua maneira de
dizer” (MAINGUENEAU, 2002, p. 99).
A construção da imagem do público-alvo da consumidora dos produtos da marca Dove
e Seda só é concluída através da percepção do enunciador. O discurso da publicidade e
propaganda constrói a imagem de uma mulher que possa se identificar com o que se deseja
transmitir e tenta conciliar a visão de mundo do produto anunciado com a visão de mundo do
consumidor, traduzindo-o e transformando-o. Daí, a imagem da mulher poder ser
representada de diferentes maneiras: a de mãe, de executiva, independente, madura, moderna,
equilibrada ou a de submissa, vaidosa, dependente, jovem, consumista, sedutora. Todas as
construções discursivas que são encontradas nas pecas publicitárias possuem um traço que
particulariza, provoca, encanta e seduz, o que convence e persuade a consumidora a adquirir o
produto anunciado.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS, IMPLICAÇOES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES
PARA FUTURAS PESQUISAS

O objetivo geral desta dissertação foi identificar, através da análise do discurso
publicitário, estratégias de persuasão construídas para o fortalecimento da marca em peças
publicitárias de produtos de beleza femininas. Por isso, optou-se por estudar peças
publicitárias de uma mesma empresa que articulasse marcas diferentes, como é o caso da
Unilever com as marcas Dove e Seda, para verificar se na construção do discurso da marca
prevaleceria o caráter e a ideologia da pessoa jurídica responsável, a Unilever, ou se a
construção das marcas, na forma contemporaneidade estudada, indicaria a corporificação de
outras personagens sociais, a das marcas, de forma singular. Verificou-se pela análise de
peças publicitárias que há uma personagem social e cultural associada à marca Dove e outra à
marca Seda. Os enunciadores Dove e Seda são distintos e remetem a universos simbólicos e
culturais também distintos.

7.1 Considerações finais

Ao longo deste estudo, buscou-se compreender o fortalecimento da marca por meio do
discurso publicitário, a produção das formações discursivas e o ethos de estruturas próprias,
denominadas marcas, aqui, a Dove e a Seda, ligadas a um único sujeito, à mesma empresa
fabricante, a unilever. Optou-se por fazer o estudo tendo como categoria fundamental às
estratégias de persuasão utilizadas no discurso publicitário na busca de convencer a
consumidora a adquirir o produto. O sujeito real, Unilever, como empresa, organiza corpos e
imagens, incorporados nas marcas, através dos discursos de suas peças publicitárias, entre
outros recursos, na busca de atingir seu objetivo, isso é, dirigir-se a um público-alvo
segmentado, com o intuito de convencer e persuadir a consumidora a adquirir o produto
anunciado.
A construção e o posicionamento das marcas se beneficiam do poder de persuasão do
discurso publicitário para convencer seus destinatários, os consumidores, a adquirir o produto
veiculado através da propaganda e da publicidade. Esse processo se dá através da elaboração
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cuidadosa de um ethos, um espaço de valores culturais, ideologicamente sustentado, em que
podem habitar a marca e o consumidor. O ethos publicitário se reveste de valores socialmente
aceitos e isso contribui para que o seu discurso seja aceito pelo público que visa atingir.
Na estrutura discursiva publicitária, o enunciador encarna a marca. Ela é quem tem
algo a dizer, um fazer-crer e um fazer-fazer dirigidos a um enunciatário, o consumidor, real
ou potencial. O seu dizer não se restringe à qualidade ou ação do produto ou produtos da
marca, mas a um lugar no mundo, uma forma de ser, uma identidade que passa a pertencer a
todos os enunciatários que aderem à ação do enunciador da marca.
A empresa consegue comunicar com o consumidor e o persuadir no instante em que
“fala a sua língua” e o oferece um fiador legitimado, uma figura humana, uma modelo, uma
atriz, uma personagem real ou fictícia, presente na peça publicitária, a fiadora de todas as
promessas veiculadas e que realizam os valores do imaginário evocado e afirmado.
O enunciador representado pelo discurso publicitário e como conhecedor dos recursos
que a linguagem lhe proporciona, utiliza-os para persuadir e convencer seu público específico,
tendo como recurso principal a utilização do ethos pelo qual esse enunciador se institui no
discurso publicitário e coopta seus enunciatários.
Na presente pesquisa buscou-se demonstrar como a construção da marca é um
processo que extrapola o portifólio de produtos de uma empresa. Estudou-se o caso de uma
mesma empresa, a Unilever, que desenvolve discursos distintos em universos simbólicos
distintos, para tornar real, encarnar no mundo de valores da cultura e do consumo, duas
marcas distintas.
As identificações dos públicos-alvo visados pelas marcas Dove e Seda remetem a
universos diferenciados, que, apesar de femininos, os dois, articulam valores e espaços sociais
e culturais completamente diferentes. A publicidade das marcas se identifica com públicos
diferentes e se comunicam de formas diferentes com eles.
Os objetivos específicos, etapas para a consecução do objetivo geral, foram também
alcançados. Inicialmente, elencaram-se conceitos do marketing acerca do discurso publicitário
construído para o posicionamento e fortalecimento da marca, para subsidiar a análise do
discurso empregado nas peças publicitárias que constituíram o corpus. Em seguida,
organizou-se, de forma aplicada ao objetivo geral, alguns conceitos da Análise Semiótica do
Discurso, na linha da Teoria Semiótica francesa, para perceber as estratégias de construção do
ethos do enunciador e do enunciatário nas peças publicitárias que constituem o corpus. Dentre
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esses destacam-se os embreantes do discurso, a ideologia, a cenografia e o ethos. A
problematização do impacto das estratégias de persuasão e de construção do discurso
publicitário na consolidação das marcas, tendo como referência o exame do corpus, foi
realizado individualmente pela pesquisadora, no item 5.1 e subitens, e através da avaliação da
reação de um grupo de estudantes da temática da marca, no item 5.4 e subitens. Os resultados
da problematização foram resumidos no item 5.5 e subitens.
Nas formações imaginárias o ethos e a discursividade são constituídas em um mesmo
universo simbólico. A construção da imagem do público-alvo, isso é, do consumidor dos
produtos anunciados, o enunciatário, é formado a partir da visão do enunciador. A construção
de uma imagem discursiva é o ethos desse enunciador projetado pelo modo de dizer que
produz um fazer crer em seu interlocutor. Dessa forma, instaura-se o processo de persuasão,
elemento essencial para formar a argumentatividade.
O ethos da Dove se representa por uma voz, incorporada, dissimulada e representada
por um discurso “anti-padrões impostos”, através da campanha a favor da “real beleza”. A
incorporação de valores sociais em seu universo simbólico dissimula o conflito, mascarando o
seu ethos imperativo, no sentido de afirmar sua condição de empresa que busca o
compromisso social com a diversidade de belezas, o que de certa forma condena
simbolicamente a crença quanto a esse posicionamento, quando propõe uma campanha a
favor da “real beleza”.
Há uma supervalorização da beleza no momento em que o discurso convida e convoca
os enunciatários a participarem da campanha, como se a beleza fosse condição essencial para
o futuro da criança.
A observação das peças publicitárias da Seda remete o ethos a estados de juventudes
que simbolizam o estado ideal de ser. Valores como, beleza, sedução, vigor, boa forma são
exaltados e passam a se direcionar, especificamente, a faixas etárias jovens. A última peça
publicitária mostra a jovem que quer brilhar e reluzir mais do que tudo a sua volta.
Na sociedade de consumo, os indivíduos são influenciados por diversos fatores.
Alguns são racionais, outros sociais, outros estéticos. A publicidade e a propaganda utilizam
diversos recursos para se manifestar, reforçando ou criando comportamentos. As peças
publicitárias analisadas exemplificam o discurso publicitário na singularidade de cada
situação enunciativa e buscam, nas condições de produções verificar como esses elementos
são construídos. Reconhece-se seu alcance, limites e relação com outros discursos. A
publicidade utiliza um discurso como se falasse a cada consumidor individualmente, como se
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o produto fosse feito especialmente para ele, cria recursos de individualização que
determinam a construção de identidade e orientam e interferem na produção de sentido, que é
recurso essencial utilizado pela propaganda e publicidade.
Percebe-se que em cada peça publicitária a imagem feminina tem em cada uma das
publicidades um aspecto que particulariza, provoca, persuade, seduz. No corpus toda a
construção imaginária concilia a visão de mundo do produto anunciado com a visão de mundo
do consumidor-alvo da publicidade. Envolve o consumidor falando sua linguagem dentro de
um tempo e um espaço particular através de uma relação de simpatia e intimidade com o
produto anunciado. No universo ideológico e social do consumidor o discurso publicitário se
forma e fortalece. Cada marca tem seu próprio ethos, se particulariza. Compreende e supera
seus próprios produtos. É um ser no mundo, com corpo e caráter.
A publicidade e propaganda criam universos próprios de cada marca, em que a
consumidora é sempre colocada em relação de superioridade, de ganho, posição superior. A
consumidora utiliza o produto como um acessório que realça sua beleza, peça não principal,
mas, primordial para realçar em seu mundo. A peça publicitária não utiliza o discurso direto
para a consumidora consumir adquirir o produto, mas de forma disfarçada a coloca em um
jogo que a torna peça essencial dentro dessa construção imaginária, em que adquirir o produto
anunciado torna-se fundamental para efetivar o efeito, pois é levado à ação pelo discurso
persuasivo. O discurso de cada marca fez-crer e fez-fazer.
O discurso da marca Dove contradiz o da Seda no momento em que supervaloriza a
condição de empresa socialmente responsável por aceitar as diversidades de beleza. É a
empresa (Unilever) utilizando discursos diferentes tendo em vista o convencer seu públicoalvo. Ao mesmo tempo em que contraria o discurso uma da outra, reafirma o discurso de cada
uma em suas campanhas. A Unilever não é nenhuma de suas marcas, elas têm vida própria. A
Unilever é uma empresa. As marcas são personagens, figuras, pessoas.
Percebe-se então, que há a instauração de padrões estéticos, ideais, valores e
ideologias a serem seguidos. O ethos da marca Seda se reveste de um discurso que
simbolicamente reforça a necessidade da beleza como essencial para se conquistar a autoestima. É como se o processo de felicidade interior dependesse exclusivamente de fatores
externos, conseguidos pelos vários produtos disponibilizados no mercado.
O ethos da marca Dove valoriza a real beleza, é uma marca que busca transmitir a
idéia da valorização da real beleza da mulher, da aceitação da beleza cotidiana feminina, é a
mulher ser o que ela é, sem buscar artifícios para complementar. A marca utiliza um discurso
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que identifica com as mulheres que não têm tempo de gastar horas no salão, que têm
demandas profissionais, pessoais, como casa, filhos, marido, a aceitação, não a um padrão de
beleza imposto por modelos, magras, altas, mas de sua singularidade, de sua própria beleza,
com algumas concessões. A marca aparece como defensora da diferença da beleza feminina
da aceitação da diversidade física, mas que associa a aceitação da beleza como recurso
fundamental de “ser feliz”, transmite a mensagem que no momento em que a consumidora
aceitar suas diferenças sua felicidade será conquistada. É possível à consumidora ser feliz
com a real beleza, basta utilizar os produtos Dove, para se completar, e ficar satisfeita com os
resultados. O discurso da Dove reina soberano em relação aos concorrentes, pois, se coloca
como entendedora dos problemas da mulher moderna, executiva, profissional, com dinheiro,
mas, sem tempo para se cuidar. A consumidora dos produtos Dove se idealiza no imaginário
da aceitação social, de que a beleza não é essencial, mas, ter cuidados, utilizar produtos que
auxiliam nesse processo, é essencial, para viver na sociedade com liberdade, ter opção de
escolha, e ser ela mesma. A marca se coloca como entendedora dos problemas femininos e
através desse discurso consegue apagar sua intenção primeira que é a venda do produto.

7.2 Implicações, limitações e sugestões para futuras pesquisas

Os resultados desta pesquisa podem ser úteis tanto para a academia quanto para as
organizações brasileiras em suas ações de propaganda e publicidade no posicionamento das
marcas. Na vertente acadêmica, a pesquisa contribui especialmente pela iniciativa da
interdisciplinaridade entre Marketing e Semiótica. Para as organizações, a pesquisa demonstra
como o posicionamento das marcas é extremamente eficiente, como no caso das marcas Dove
e Seda da Unilever, ao criar um ethos diferente para captar o consumidor-alvo de cada marca.
Como limitação deste trabalho registra-se o fato de se ter recortado em peças
publicitárias em mídias como revistas e embalagens e se restringido às três peças publicitárias
da empresa Unilever, na tentativa da compreensão da construção do discurso publicitário e o
modo que cada peça publicitária da marca Dove e Seda atinge seu objetivo ou, persuade a
consumidora. Efetivamente, este estudo se beneficiaria muito com a introdução de perspectiva
comparativa, por exemplo, ao se tomar material produzido por outras empresas de cosméticos,
produzidos no Brasil ou em outro país.
Apesar dessas limitações, acredita-se que foi possível trazer, através desta análise,
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contribuições para o entendimento de mecanismos discursivos de persuasão da publicidade
contemporânea, a partir da elucidação de aspectos de funcionamento da instância discursiva
da publicidade de cosméticos, que impactam o posicionamento das marcas.
Dentre as possibilidades de continuidade de estudos a partir dos conceitos explorados
nesta dissertação, consideram-se promissores as análises da construção e posicionamento de
marcas direcionadas ao público masculino, inserindo-se também a noção de gênero ao ethos e
à discursividade. Outras possibilidades são analisar-se o ethos das marcas direcionadas à
terceira idade, público que tende a aumentar nas próximas décadas.
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