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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo geral compreender de que maneira os apelos emocionais 

utilizados na construção de anúncios publicitários impressos na Revista veja, convergem para 

o reforço do posicionamento da marca de alguns anunciantes. Os anunciantes escolhidos 

foram: Natura, O Boticário, Guaraná Antarctica e Banco Santander. Para que fosse possível 

compreender a relação entre o apelo emocional utilizado e o posicionamento da marca, foi 

realizada a análise de conteúdo. Assim, percebeu-se que o apelo emocional é trabalhado de 

forma visual e verbal e só é utilizado se ele identifica ou relaciona diretamente o 

posicionamento da marca com seu público.  

 

Palavras-chave: apelos emocionais, anúncios publicitários, posicionamento, revista Veja. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how emotional appeals used in the construction of 

advertisements printed in the magazine look, converge to reinforce the brand positioning of 

some advertisers. Advertisers chosen were: Natura, O Boticário, Guaraná Antarctica and 

Banco Santander. So we could understand the relationship between the emotional appeal used 

and brand positioning, we performed a content analysis. Thus, it was realized that the 

emotional appeal is worked visually and verbally and is only used if it identifies or relates 

directly with the brand positioning your audience. 

  

Keywords: emotional appeals, advertising, positioning, Veja magazine. 
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1 INTRODUÇÃO 

A sociedade vive hoje em um ambiente tomado pelo consumo e pela abundância de 

objetos, de produtos e de serviços, que cada dia mais se multiplicam. 

Segundo Gade (2005), o comportamento de consumo define-se como atos individuais 

que envolvem diretamente a obtenção e o uso econômico de bens e serviços, incluindo os 

processos decisórios que precedem e determinam esses atos. 

Para que possamos entender esse consumo, é preciso conhecer o comportamento das 

pessoas que compram e utilizam todos esses produtos e serviços. Assim, conhecer o 

comportamento do consumidor é uma necessidade das empresas que querem obter sucesso. 

Mas não é uma tarefa fácil, pois envolve estudar as necessidades, os desejos e as motivações 

de cada um.  

Para que cada pessoa possa satisfazer suas necessidades ou desejos há um 

comportamento direcionado na busca da satisfação desses objetivos. Esse comportamento 

direcionado se chama motivação (GADE, 2005). A motivação geralmente é acompanhada de 

emoção, de sentimentos de alegria, de ansiedade, insegurança ou medo. São muitas as 

emoções humanas, porém algumas são mais freqüentes que outras. Estas, conforme Batra e 

Holbrook citados por Gade (2005) são: medo, raiva, alegria, tristeza, aceitação, nojo, 

expectativa, surpresa, afeto, divertimento, gratidão, tranqüilidade, irritação, tédio, 

desconfiança e desejo. O apelo às emoções é muito utilizado na publicidade e na propaganda 

e, quando inserido nos anúncios publicitários, pode gerar sentimentos negativos ou positivos.  

Segundo Gade (2005), as respostas emocionais à propaganda e à publicidade têm 

sido estudadas, pois a emoção gerada pelo anúncio pode tanto potencializar a comunicação 

ou interferir de forma negativa. O apelo emocional é frequentemente usado nas campanhas 

publicitárias de determinados produtos porque faz parte do posicionamento daquele produto 

ou daquela empresa. Ou seja, algumas emoções são diretamente relacionadas com o 

sentimento que a empresa quer que o consumidor tenha do seu produto ou do serviço 

oferecido. 

Na publicidade, o posicionamento é muito importante porque é a imagem que a 

empresa deseja que as pessoas tenham da sua marca ou do seu produto (Lupetti, 2006). Este 

posicionamento é repassado para o público principalmente através dos meios de 

comunicação, que são utilizados para a divulgação das campanhas publicitárias.  
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Atualmente, existem disponíveis diversos meios de comunicação para veicular um 

anúncio. Estes podem ser: a televisão, o rádio, o jornal, a revista, a internet, o cinema e 

outros. A revista tem como principal característica a seletividade do público consumidor, 

uma vez que existem centenas de títulos voltados para os mais diversos segmentos da 

população (Sampaio, 1999). No caso da revista Veja, sua segmentação se dá principalmente 

em nível intelectual e econômico. 

  Tendo conhecimento de que a revista Veja tem uma grande circulação, volume de 

faturamento publicitário alto, muitos anunciantes, diferentes perfis de leitores e que, 

portanto, trata-se de um recorte adequado, o objetivo geral deste trabalho é: compreender 

como os apelos emocionais presentes nos anúncios da Revista Veja convergem para o 

reforço do posicionamento da marca dos anunciantes. 

Para dar suporte para o objetivo geral, foram coletados os anúncios a serem 

analisados, identificados os apelos emocionais presentes nos mesmos e o posicionamento da 

marca ou do produto anunciado e, por último, feita a relação entre os apelos emocionais 

encontrados e o posicionamento.  

A importância deste trabalho para a área da comunicação se dá diante da quantidade 

de informações a que uma só pessoa é exposta todos os dias, a mente humana é obrigada a 

selecionar aquilo que mais lhe interessa. Daí surge a necessidade de diferenciação para a 

sobrevivência das empresas. Segundo Lupetti (2006), para que uma empresa possa ser 

percebida no meio de tantas outras, ela precisa oferecer uma vantagem exclusiva, superior as 

concorrentes e sustentável em diversas situações. Essa diferenciação, ou essa vantagem 

exclusiva originará o posicionamento, que é aquilo que se quer fixar na mente do cliente em 

potencial (RIES E TROUT, 2002). 

Este trabalho acadêmico não tem a pretensão de estudar as emoções em si, mas sim 

como os apelos emocionais são usados para fortalecerem o posicionamento de uma marca, 

pois, como afirma Gade (2005), as emoções são consideradas um dos aspectos centrais da 

comunicação, pois trazem benefícios vinculados aos produtos e marcas, ajudam a comunicar e 

informar – gerando maior atenção, percepção e memorização.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O CONSUMO E O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

O consumo é uma atividade que está presente na vida das pessoas todos os dias. Por 

isso, as decisões de compra de cada pessoa são tão importantes. Ao entender as atividades dos 

consumidores e o que influencia cada uma dessas atividades, as empresas podem, com mais 

efetividade, desenvolver e comercializar seus produtos e serviços visando uma maior 

satisfação desses consumidores (Morsch e Samara, 2005). 

O consumo é algo tão presente no mundo que as organizações começaram a estudar o 

comportamento das pessoas em relação ao consumo. Assim, o comportamento do consumidor 

é, hoje, alvo de estudos e pesquisas de muitos e diferentes tipos de profissionais, e pode ser 

definido como “o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, 

compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, idéias ou experiências para satisfazer 

necessidades e desejos” (SOLOMON, 2002, p. 24).  

Morsch e Samara (2005) colocam o comportamento do consumidor como o estudo 

que tem como objetivo conhecer profundamente o comportamento das pessoas, suas 

necessidades, seus desejos e suas motivações, procurando entender o processo de como, 

quando e por que elas compram. Sabe-se que há vários fatores que influenciam o 

comportamento de compra das pessoas, entre estes se encontra os fatores culturais, sociais e 

psicológicos.  

Segundo Giglio (2002) os fatores culturais tem a influência exercida pela cultura, que 

são os valores básicos e as percepções que as pessoas aprendem ao crescerem em determinada 

sociedade. Há também a influência exercida pela subcultura que são os valores e as 

experiências de vida que as pessoas possuem em comum e a influência da classe social que 

ainda segundo o autor são as divisões da sociedade, onde as pessoas partilham de valores, 

interesses e comportamentos. Giglio (2005) aponta ainda que as influências dos fatores 

pessoais são exercidas pela idade, ciclo de vida, ocupação, situação econômica e estilo de vida 

das pessoas.  

Essas características influenciam de alguma forma o comportamento de consumo de 

cada um, e todas essas questões são analisadas a fundo no campo do comportamento do 

consumidor, que a cada dia se modifica, despertando necessidades e desejos diferentes. Essas 

necessidades e desejos, quando despertados, geram a motivação. 
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2.2 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação ocorre quando o indivíduo busca satisfazer suas necessidades e desejos. 

Essa motivação é definida, segundo Solomon, como os “processos que fazem com que as 

pessoas se comportem do jeito que se comportam. Ocorre quando uma necessidade é 

despertada e o consumidor deseja satisfazê-la” (2002, p. 95). Essas necessidades podem ser 

fisiológicas, como quando sentimos fome e temos necessidade de comer. Ou psicológicas, 

como quando temos a “necessidade” de comprar uma roupa nova. Segundo Gade (2005), as 

necessidades fisiológicas são definidas como primárias, pois são básicas para a sobrevivência 

e as necessidades psicológicas são secundárias. 

Karsaklian apud Morsch e Samara (2005, p. 13) diz que:  

 

 O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, que vai 

conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará o desejo. Com base em 

tal desejo, surgem as preferências por determinadas formas especificas de atender a 

motivação inicial e essas preferências estarão diretamente relacionadas ao auto-

conceito: o consumidor tenderá a escolher um produto que corresponda ao conceito 

que ele tem ou que gostaria de ter de si mesmo.  

 

Cada pessoa tem uma maneira de tentar satisfazer suas necessidades e desejos. Por 

isso, cada um tem motivos diversos para buscar suas realizações.  Solomon (2002) afirma que 

as metas traçadas para buscar a satisfação podem ser alcançadas por uma série de caminhos, e 

são esses caminhos que os profissionais envolvidos em satisfazer os consumidores precisam 

conhecer, para isso, é necessário provocar no consumidor a atenção, a percepção e a 

memorização.  

 

 

2.2.1 Percepção, Atenção e Memorização. 

 

Na comunicação, existem alguns processos importantes e decisórios para um completo 

entendimento e um bom resultado do que se quer transmitir. Entre eles há a percepção, que é 

o momento em que a pessoa percebe o que está a sua volta e que, segundo Gade (2005, p. 29), 

pode ser definida como “sensações, acrescidas de significados”. Ou seja, o que cada indivíduo 

vai perceber dependerá de suas experiências anteriores que estão armazenadas em si, por isso, 

as pessoas têm percepções diferentes da realidade, e essa percepção é formada por tudo aquilo 

que cada indivíduo pensa e sente. 
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A atenção é um processo que ocorre logo depois da percepção, ou seja, após a pessoa 

perceber algo, ela vai fixar sua atenção. Gade (2005) afirma que isso acontece quando o 

indivíduo passa a estar alerta e a dedicar sua capacidade de processamento de informações aos 

estímulos aos quais está exposto.  

Depois de ocorrer a percepção e a atenção, para que se guarde a informação, ocorre o 

processo de memorização. Esta é o que acontece quando o aprendizado é por muito tempo 

persistido (Gade, 2005). A autora contribui afirmando ainda que a memória, na verdade, faz 

parte do processo de informação, pois codifica, armazena e recupera informações. Essas 

informações que estão armazenadas na memória do consumidor são preciosas para as 

empresas que precisam se esforçar ao máximo para que seu produto seja percebido, chame a 

atenção e seja memorizado pelo consumidor. Outro aspecto psicológico também muito 

utilizado para persuadir o consumidor é o uso da emoção ou do apelo emocional. 

 

 

2.2.2 Emoção 

 

A emoção está sempre acompanhada de sentimentos. Além disso, Solomon (2008) 

afirma que os sentimentos gerados por um anúncio são capazes de afetar as atitudes diante das 

marcas e provocar uma série de reações emocionais, que poder ser desde repulsa até 

felicidade. Esses sentimentos podem ser influenciados tanto pelo modo como foi elaborado o 

anúncio, como pelas intenções do anunciante de provocar tal reação.  Do mesmo modo, Gade 

(2005) diz ainda que um único anúncio pode produzir sentimentos variados, pois ele é 

constituído de vários elementos. 

 

O que se deve estudar é qual dos efeitos emocionais e, portanto motivacionais, é 

gerado pelo anúncio. Na realidade toda comunicação traz consigo uma resposta 

emocional, uma vez que o conteúdo da comunicação, ao ser avaliado pelo receptor 

da mensagem, evoca emoções positivas ou negativas e, no mínimo, sensações de 

expectativa e curiosidade. (GADE, 2005, p. 92) 

 

 

A emoção também pode influenciar atitudes, dependendo dos elementos emocionais 

apresentados por cada produto ou marca. Ainda é importante dizer que a resposta emocional 

ao anúncio pode ser dada de duas maneiras, que segundo Gade (2005), são: resposta ao 

produto, que é o tipo de sentimento gerado que permanece após a exposição do anúncio, como 

“gostar” ou “confiar” no produto. E resposta ao anúncio, que são as reações emocionais ao 
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assistir ao anúncio, como “prazer” ou “irritação”. Como já foi visto, a emoção e suas 

respostas também fazem parte da publicidade e da propaganda. 

 

 

2.3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Como no Brasil e em alguns outros países, publicidade e propaganda são usadas 

indistintamente. Neste trabalho citam-se os dois termos como sinônimos, mas considera-se 

que há diferenças entre eles, conforme exposto abaixo: 

A publicidade é uma ferramenta capaz de persuadir e convencer. Segundo Pinho 

(2001), ela é capaz de recuperar uma economia, criar imagens, promover o consumo, vender 

produtos e informar o consumidor. É a divulgação de produtos e serviços com o objetivo de 

vender (Sant‟anna, 2002). 

A propaganda também pode ser considerada uma atividade ou técnica capaz de 

persuadir, mas, segundo Pinho (2001), a propaganda se diferencia na medida em que tem 

como objetivo básico influenciar o comportamento das pessoas por meio da criação, mudança 

ou reforço de imagens e atitudes mentais, estando presente em todos os setores da vida 

moderna. Tem o sentido de propagar princípios, idéias e conhecimentos e não é associada à 

atividade profissional (Veronezzi, 2002). 

Além disso, pode-se perceber que a publicidade e a propaganda são parte fundamental 

da sociedade como um todo, pois elas têm o poder de movimentar e transformar a cultura e a 

economia de um povo e como afirma Gade (2006, p. 159): 

 

Através dos meios de comunicação de massa, a propaganda atinge todos os cantos e 

recantos, toda a comunidade, motivando para aquisição de produtos e serviços. Mas 

não é somente isto que ela faz. Simultaneamente, ela informa e forma. Forma um 

modo de vida, um comportamento, um posicionamento. Se vivemos dentro de uma 

sociedade industrial e capitalista, a propaganda será conseqüência direta deste tipo 

de sociedade (...). Portanto, a propaganda ajuda a formar um comportamento que 

garante o consumo dos bens já existentes, mas estimula uma voracidade sempre 

maior que deseja mais e mais novos produtos. 

 

Desta forma, pode se afirmar que a publicidade e a propaganda são responsáveis pela 

formação de muitos comportamentos e não só em relação ao consumo de produtos e serviços, 

mas também em relação à preferência e a fidelização de marcas. 

Outro pensamento que a publicidade e a propaganda vem transformando nos últimos 

anos é o de que não era importante o investimento das empresas em propaganda, pois as 
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organizações tinham a mentalidade de que esse não era investimento e sim um prejuízo. 

Quanto a isto, Gracioso apud Pinho (2001, p. 33) diz que há muitas razões para se confiar na 

propaganda, uma delas é: 

 

Confie na propaganda quando é preciso apelar para as emoções do consumidor. (...) 

Sem o toque de emoção adicionado pela propaganda, as vantagens racionais de 

nossa empresa ou marca não impressionariam nem persuadiriam o consumidor. O 

fato é que o caminho da persuasão passa pelas emoções e neste particular nada 

pode igualar-se a propaganda (...).  

 

Para que a publicidade e a propaganda possam persuadir o consumidor, seja com 

apelos emocionais ou racionais, é necessário um canal para que se complete essa 

comunicação e para isso há os meios de comunicação. 

 

 

2.4 MEIOS DE COMUNICAÇÃO: REVISTA 

 

Os meios de comunicação são instrumentos utilizados para se efetuar a comunicação 

e, segundo Zeca Martins (2004), qualquer lugar onde possa ser veiculado um anúncio 

publicitário pode ser considerado um meio de comunicação.  

A revista é um dos melhores meios de comunicação para se veicular um anúncio, pois 

segundo Figueiredo (2005), este meio tem uma ótima qualidade de impressão e sua 

durabilidade é bastante valorizada na hora da criação, pois algumas revistas são colecionadas, 

o que prorroga o tempo disponível do anúncio. O autor afirma também que a revista, por ser 

um meio impresso, apresenta uma maior credibilidade, pois o consumidor tende a confiar 

mais no que é impresso do que no que é falado.  

A segmentação também é um ponto positivo que a revista, como um veículo de 

comunicação, apresenta, pois segundo Figueiredo (2005, p.95): “a possibilidade de anunciar 

em revistas segmentadas, falar a língua do consumidor, demonstrar uma visão de mundo 

similar a dele é excelente para a marca e para sua relação com seu público.” Nota-se, portanto, 

que a revista é muito utilizada como meio, pois apresenta uma boa participação nas verbas 

investidas em mídia todos os anos no Brasil.
1
 E é em formato de anúncio que uma peça 

publicitária é divulgada em uma revista. 

 

                                                 
1
 Informação obtida através de consulta ao site mídia dados 2008. 
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2.4.1 Anúncio 

 

Uma campanha publicitária pode ter como uma de suas peças o anúncio, que segundo 

Gade (2005), é um todo que tem como objetivo transmitir através de seus elementos uma 

mensagem a ser decodificada pelo receptor.  

O anúncio, conforme Martins (1997) tem função de informar, persuadir e fazer o 

consumidor tomar atitudes. Complementando, Gade (2005) afirma que para um anúncio ser 

eficaz ele deve prender a atenção e o interesse, deve trazer conteúdo informativo e emotivo e 

precisa ser adequado ao tipo de produto anunciado, ao meio de comunicação em que vai ser 

veiculado e ao seu público-alvo.  

Depois é necessário escolher o tipo de argumento que vai ser usado no anúncio. 

Segundo Martins (1997), os argumentos podem ser lógico-racionais, que são aqueles 

destinados a mostrar a utilidade do produto ou serviço e evidenciam seus atributos e 

características. Também podem ser do tipo lógico-emocionais que é o tipo de argumento que 

explora o campo emocional de cada um, trabalha a partir dos sentimentos das pessoas, é uma 

argumentação mais forte e que para ser usada necessita de um maior conhecimento do campo 

psicológico. E há também o argumento do tipo misto, que utiliza o argumento racional e o 

emocional juntos. 

Em um anúncio publicitário de uma revista, na maioria das vezes, encontraremos texto 

e imagem que, juntos, formam a mensagem que se deseja transmitir. Dentro deste 

pensamento, as autoras Hoff e Gabrieli (2004) afirmam que, para prender a atenção das 

pessoas e para obter um maior poder de informação, o anúncio precisa ter uma boa relação 

entre o visual e o verbal.  

 

 

2.4.2 Relação texto x imagem 

 

Uma boa associação entre os elementos visuais e verbais serve para melhor persuadir 

o leitor na hora em que ele fixar sua atenção no anúncio. A mensagem verbal, por exemplo, 

precisa ser sintética, ou seja, objetiva, pois ela exige mais esforço para ser processada e 

desaparece mais rápido da memória.  Martins (1997) afirma que o texto é uma grande força 

no anúncio, pois tem como objetivo agir sobre as vontades e os sentimentos do leitor. 



 15 

 A mensagem visual causa maior impacto quando se quer despertar respostas 

emocionais e, quanto a isto, Cesar (2000) contribui afirmando que a imagem tem um papel 

mais direto, mais emocional.  

Dentro do campo da linguagem visual, existem vários elementos que são, segundo 

Dondis (1997), o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala, a 

dimensão e o movimento. 

 Na análise dos anúncios, a cor é um elemento muito importante, pois constitui uma 

fonte de valor inestimável para os comunicadores visuais, pois, conforme afirma Dondis 

(1997, pg. 69), “como a percepção da cor é o mais emocional dos elementos específicos do 

processo visual, ela tem grande força e pode ser usada com muito proveito para expressar e 

intensificar a informação visual.” A cor provoca emoção, impacto e expressão. Ajuda a 

transmitir a mensagem idealizada e é um elemento que provoca sensação de movimento e tem 

a capacidade de envolver o leitor. 

O vermelho, por exemplo, é uma cor que, segundo a autora, possui uma variedade de 

significados: pode estar relacionada ao perigo, ao amor, ao calor, à vida e a tantas outras 

coisas.  

Quanto às técnicas visuais utilizadas para se analisar uma imagem, Dondis (1997) cita 

o contraste, o equilíbrio, a instabilidade, a simetria, a assimetria, a regularidade, a 

irregularidade, a simplicidade, a complexidade, a unidade, a fragmentação, a economia, a 

profusão, a minimização, o exagero, a previsibilidade, a espontaneidade, a atividade, a 

sutileza, a ousadia, a neutralidade, a ênfase, a transparência, a opacidade, a estabilidade, a 

variação, a exatidão, a distorção, a planura, a profundidade, a singularidade, a justaposição, 

seqüencialidade, o acaso, a agudeza, a difusão, a repetição, e a episodicidade.  

Algumas destas técnicas foram utilizadas na análise dos anúncios escolhidos e são 

conceituadas abaixo, conforme Dondis (1997): 

Equilíbrio: relacionado com a percepção humana e sua ausência causa inquietação. 

Simplicidade: esta técnica envolve imediatismo e uniformidade. 

Exagero: é uma técnica extravagante, ampla expressividade, intensa. 

Previsibilidade: possui ordem ou plano muito convencional. 

Espontaneidade: técnica saturada de emoção, impulsiva e livre. 

Sutileza: abordagem visual delicada e extremamente requintada.  

Ousadia: tem o objetivo de obter máxima visibilidade.  

Ênfase: realça apenas uma coisa contra um fundo com predominação uniforme. 
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A linguagem verbal e a linguagem não-verbal são diferentes entre si, mas ambas são 

igualmente importantes, pois na mensagem publicitária elas se completam de modo a deixar a 

mensagem equilibrada. A linguagem verbal e não-verbal compõe a mensagem que é criada a 

partir de um posicionamento. 

 

 

2.5 POSICIONAMENTO 

 

Vivemos em um mundo atualmente globalizado, onde as informações são muitas e 

repassadas rapidamente. As pessoas não conseguem guardar as informações que recebem 

diariamente em sua totalidade e selecionam aquilo que é mais importante. Segundo Ries e 

Trout (2002), a mente humana faz uma triagem das informações recebidas e rejeita grande 

parte delas. Seguindo por este raciocínio, para que as organizações empresariais possam 

sobreviver, Lupetti (2006) afirma que é fundamental diferenciar-se.  

Para isso, é preciso pensar e criar vantagens que possam ser competitivas e difíceis de 

serem copiadas pelos concorrentes. A autora afirma também que uma alternativa para 

dificultar a imitação dessas vantagens é definir um posicionamento. Este se define, segundo 

Lupetti (2006), por aquilo que as pessoas guardam na mente a respeito de determinada 

empresa, produto, pessoa ou serviço. Ou seja, posiciona-se a marca na mente do consumidor. 

Sobre isto Ries e Trout (2002, p. 2), também dizem que “Posicionamento não é aquilo que 

você faz com um produto. Posicionamento é aquilo que você provoca na mente do cliente em 

potencial”. Os autores ainda afirmam que na comunicação a única possibilidade de obter bons 

resultados é através da seletividade e da prática da segmentação, isso é, do posicionamento. 

Este se divide em dois tipos que são o posicionamento estratégico - que é aquele que 

posiciona a empresa - ou posicionamento específico -  que é o que posiciona o produto ou o 

serviço (Lupetti, 2006). 

Assim, posicionamento tem que ser criado através de mensagens simplificadas, para 

que fique mais fácil entrar e se fixar na mente das pessoas. Para isso, Ries e Trout (2002) 

afirmam que a comunicação tem que ocorrer no momento certo e nas circunstâncias certas. 

Para criar um posicionamento forte e que dê resultados para uma empresa, é preciso buscar 

um valor, uma razão para que o cliente compre determinado produto ou serviço. Este valor, 

conforme Kotler apud Lupetti (2006, p. 78), pode ser associado a:  
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Tipo de Posicionamento Características 

Posicionamento por atributos Focar o atributo mais significativo e de 

difícil imitação. 

Posicionamento por benefícios Benefícios emocionais ou racionais. 

Posicionamento pela mente ou lembrança Pode ser mais importante ser o primeiro na 

mente do público do que do mercado. 

Posicionamento por categoria Criar uma categoria ainda não explorada. 

Posicionamento por aplicação ou uso Benefício da marca para uso especifico do 

produto. Aqui o pioneirismo pode ajudar. 

Posicionamento por usuário Focar em um grupo específico de 

consumidores. 

Posicionamento por concorrente Comparação pode correr com base em algum 

diferencial competitivo do produto. 

Posicionamento por valor Relação custo/ beneficio que a marca 

proporciona 

Posicionamento por foco 

Escolha de uma palavra, número ou 

expressão que esteja relacionado à marca. 

Deve se levar em conta à linguagem do 

público-alvo. 

Posicionamento por escada 
Indicado para quando se tem um 

planejamento de crescimento. Assumir o 

degrau que a marca se encontra. 

 

Pode-se perceber que, dentre tantos tipos, uma marca pode adotar mais de um 

posicionamento, mas, como afirma Lupetti (2006), desde que exista coerência entre eles. 

Como já foi visto antes, para que se possa buscar o valor em que um posicionamento se 

baseará, é preciso conhecer a fundo, detalhadamente o cliente, seus gostos, seu estilo de vida, 

seus hábitos, seus costumes. E uma das estratégias para fixar esse posicionamento na mente 

do consumidor é a criação de um slogan, pois este nasce a partir da definição de um 

posicionamento. 

 

 

2.5.1 Slogan 

 

Um slogan é criado a partir da definição do posicionamento de uma marca ou produto 

e é considerado uma das ferramentas mais poderosas da comunicação. Segundo Iasbeck 

(2002), o termo slogan é de origem francesa, mas foram os Estados Unidos que tornaram este 

termo conhecido em todo o mundo com o sentido que entendemos hoje. 

Ele é um elemento fundamental nas peças publicitárias e, ainda conforme o autor, o 

slogan pode aparecer com destaque em cima da ilustração ou do texto argumentativo, 
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assumindo assim o papel de título com forte apelo comunicacional. Ou também pode aparecer 

junto da assinatura, da logomarca ou do emblema do anunciante, integrando a marca da 

empresa, formando com ela um conjunto identificador.  

Um slogan possui algumas características específicas que, segundo Rabaça e Barbosa 

apud Iasbeck (2002, p. 51), são: “frase concisa, marcante, geralmente incisiva, atraente, de 

fácil percepção e memorização que apregoa as qualidades e a superioridade de um produto, 

serviço ou idéia.” Para as autoras Hoff e Gabrielli (2004, p. 62), a definição publicitária de 

slogan é: “uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, que resume o conceito ou 

diferencial racional ou emocional do produto/serviço ou da marca, e o comunica em 

linguagem publicitária, de modo a aproximá-lo do público-alvo.” 

O slogan na publicidade tem como objetivo ajudar a persuadir, chamando a atenção do 

público para o texto, atraindo o consumidor para as qualidades do produto ou marca. Ou como 

afirma Iasbeck (2002), provocar um comportamento ativo, sempre favorável ao consumo. Um 

bom slogan, conforme Martins (1997) precisa transmitir emoção, estilo de vida ou status. O 

slogan foi divido, conforme Celso Figueiredo (2006), em três gerações: 

Primeira geração: em sua primeira geração, o slogan ficou conhecido historicamente 

como grito de guerra, e tinha como uma de suas principais funções ocupar o lugar do título 

nos anúncios.  

O publicitário que criou os slogans das lutas ideológicas, nessa primeira geração 

tentou de alguma maneira reproduzir em seu pôster o clima, a ambiência de um 

discurso político, de um grito do povo. As cores, as técnicas gráficas, a 

diagramação, o formato desse título, curto, sonoro, eufônico, com o “jeitão” de uma 

pessoa falando foi o princípio da informalidade existente até hoje na publicidade, 

na qual tentamos fazer uma comunicação o mais próxima do consumidor possível. 

(CELSO FIGUEIREDO, 2006, P. 4) 

 

O autor ainda afirma que até hoje são frequentemente encontrados em anúncios, 

slogans ocupando o lugar do título, principalmente em campanhas de varejo, em que são 

utilizadas mensagens com uma abordagem imperativa, usando termos como compre, corra, 

aproveite e use. 

Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de criar mensagens que se 

aproximassem melhor do público e que fossem bem diferentes das mensagens dos 

concorrentes. Assim, surge a segunda geração do slogan, o qual, segundo Figueiredo (2006), 

se tornou um elemento definidor da personalidade da marca. 

 

A principal característica dessa segunda geração do slogan é, exatamente, a sua 

função. Agora o slogan não mais é o grito de guerra do clã, nem tampouco o título 

de uma mensagem comercial. O slogan é parte da assinatura, o slogan é parte da 
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marca. O slogan é a versão textual da personalidade da marca, que tem seu 

equivalente visual no logotipo.  (CELSO FIGUEIREDO, 2006, P.6)  

 

Portanto, torna-se claro que nesta segunda geração o slogan tem a função de 

representar a personalidade da marca de um modo que envolva o consumidor e, segundo 

Figueiredo (2006), o posicionamento é a maneira pela qual a marca é percebida pelo 

consumidor, aí se encontra a principal função da segunda geração do slogan. 

Mais tarde, o slogan começou a ser utilizado de forma a integrar o dia-a-dia do 

consumidor. Nasce assim, a terceira geração, em que Figueiredo afirma que o slogan está 

ligado ao Branding que pode ser definido como “a construção de marcas, criando 

personalidades com as quais os consumidores se identificassem, criando estilos e jeitos de ser 

que a fizessem únicas” (2006, p. 5). 

Para conseguir criar essa identificação, é necessário conhecer os valores, o modo de 

pensar e de agir do consumidor. Na terceira geração, uma das características principais do 

slogan é essa proximidade entre a marca e seu público.  Assim, pode-se perceber que o slogan 

é fundamental para uma boa comunicação da empresa com seu público-alvo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica para buscar conceitos como 

consumo, comportamento do consumidor, motivação, emoção, publicidade e propaganda, 

relação entre texto e imagem, entre outros.  Ou seja, um levantamento teórico sobre todos os 

assuntos abordados no trabalho. Segundo Michel (2005), a pesquisa bibliográfica pode ser 

considerada uma forma de pesquisa na medida em que se caracteriza pela busca, recorrendo a 

documentos, buscando uma resposta para uma dúvida.  

Este trabalho é classificado como uma pesquisa qualitativa, e é importante ressaltar 

que, como afirma Michel (2005, p. 33) “Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova 

numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a partir de 

análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente.”  

Mynaio (2008), afirma que um exemplo de pesquisa qualitativa é um estudo que 

analisa os sentimentos, pois esses não são mensuráveis por meio do modo exigido na pesquisa 

quantitativa.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi feita uma pré-análise para definição do 

corpus do trabalho. Os principais critérios de seleção foram: que eles deveriam apresentar 

apelo emocional forte, posicionamento claro e que fossem anúncios de marcas conhecidas. 

Então, foram coletados quatro anúncios de marcas famosas, em três edições da revista Veja, 

do mês de dezembro de dois mil e nove. 

Para a realização deste trabalho acadêmico foi utilizada a análise de conteúdo que é 

um procedimento usado para levantamento de dados que utilizam textos, falas, informações já 

coletadas de forma extensiva. Serve para avaliação de textos escritos, conteúdo das 

mensagens, propagandas, entre outros. (Michel, 2005) 

 

A análise de conteúdo se constitui num conjunto de instrumentos metodológicos 

que asseguram a objetividade, sistematização e influência aplicadas aos discursos 

diversos. É atualmente utilizada para estudar e analisar material qualitativo, 

buscando-se melhor compreensão de uma comunicação ou discurso, aprofundar 

suas características gramaticais às ideológicas e outras, além de extrair os aspectos 

mais relevantes (BARROS; LEHFELD, 1990, p. 96). 

 

Os anúncios coletados foram analisados a partir de categorias de análise, que segundo 

Minayo (2002, p. 70), “são empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, 

trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou expressões em torno de um conceito 
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capaz de abranger tudo isso.” A autora afirma ainda que esse é um procedimento que pode ser 

utilizado em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa. 

 As categorias de análise desse trabalho são: tipo de apelo emocional, tipo de 

posicionamento, tipo de slogan, elementos verbais e elementos visuais utilizados. 

A história e algumas características das marcas, serviços e produtos anunciados, assim 

como a identificação do posicionamento foi feita através de sites da internet, sites dos 

próprios produtos e serviços e também de uma agência de publicidade de uma das marcas.  

Os anúncios analisados foram retirados da revista Veja, pois esta é uma revista 

renomada, que tem grande circulação e importantes anunciantes. 

 

 

3.1 REVISTA VEJA 

 

A revista Veja foi fundada pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta e lançada pela 

editora Abril em 11 de setembro de 1968. É uma publicação semanal e seu conteúdo trata de 

assuntos gerais. Tem o objetivo de deixar o leitor sempre bem informado a respeito de tudo 

que ocorre no Brasil e no mundo. A revista Veja é uma das mais lidas do Brasil e apresenta 

uma tiragem de aproximadamente um milhão de exemplares. Disponibiliza um acervo digital 

na internet, onde é possível ler e consultar qualquer edição da revista desde o seu 

lançamento.
2
 Em visita ao acervo digital da revista Veja, pode-se perceber que em sua 

primeira edição já contou com importantes anunciantes como: Johnson e Johnson, Nestlé, 

Volkswagen, Rexona, Philips, Pirelli, Kolynos, Eletrobrás, Lojas Renner e Valisére. E 

segundo o site mídia dados, é líder em preferência entre anunciantes e agências de 

propaganda.  

Justifica-se o uso específico dessa revista por se tratar de um veículo com muitos e 

diferentes tipos de anunciantes, encontrando assim diversos tipos de produtos ou serviços. O 

mês de dezembro foi escolhido, por se tratar do mês do natal, o que supostamente aumenta o 

número de anúncios publicitários e também se supõe que o apelo emocional seja maior. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Informação obtida através de consulta ao acervo digital da Revista Veja. 
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4 ANÁLISE DOS ANÚNCIOS 

 

4.1 NATURA 

A História 
3
 

 

A Indústria e Comércio de Cosméticos G. Berjeaut Ltda. foi fundada em 1969 por 

Jean-Pierre Berjeaut e pelo atual presidente da Natura, Antonio Luiz da Cunha Seabra, com o 

objetivo de vender produtos de cuidado pessoal que fossem produzidos com fórmulas 

naturais, de alta qualidade e a preços competitivos. 

Em 1970, a empresa passou a ser nomeada Indústria e Comércio de Cosméticos 

Natura Ltda. Nesta mesma década, a Natura optou pela venda direta como a alternativa que 

viabilizaria o crescimento da empresa, apoiado na força das relações pessoais. Nascia a 

consultoria Natura, com vendas de porta em porta, que garantia contato direto e personalizado 

com as suas clientes.  

A Natura é uma marca de origem brasileira, nascida das paixões pela cosmética e 

pelas relações, presente em sete países da América Latina e na França. No Brasil, é a indústria 

líder no mercado de cosméticos, fragrâncias e higiene pessoal, assim como no setor da venda 

direta.  

No seu comportamento empresarial, busca criar valor para a sociedade como um todo, 

gerando resultados integrados nas dimensões econômica, social e ambiental. Segundo o site, 

acredita que resultados sustentáveis são aqueles alcançados por meio de relações de qualidade 

e, por isso, mantém canais de diálogo abertos com todos os públicos com que tem contato, em 

um exercício contínuo de transparência. 

A organização, segundo o site, considera que seus produtos são a maior expressão de 

sua essência. Para desenvolvê-los, mobiliza redes sociais capazes de integrar conhecimento 

científico e sabedoria das comunidades tradicionais, promovendo, ao mesmo tempo, o uso 

sustentável da rica biodiversidade botânica brasileira. Na sua produção, não utiliza testes em 

animais e faz observância estrita das mais rigorosas normas de segurança internacionais. O 

resultado são criações cosméticas de alta qualidade, que proporcionam prazer e bem-estar, 

com design inspirado nas formas da natureza. 

Considera as consultoras e os consultores seus primeiros consumidores. É por meio 

deles que os produtos Natura chegam às mãos de seus clientes, com quem incentiva que se 

                                                 
3
 Informações retiradas do site da Natura. 
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estabeleçam relações de qualidade, baseadas no entendimento e no atendimento de suas 

necessidades. Para isso, faz parte da atividade da consultoria o conhecimento, a utilização e a 

vivência dos benefícios dos produtos Natura e de seus conceitos antes de oferecê-los a 

parentes, amigos, conhecidos. 

Estimula o desenvolvimento pessoal, material e profissional de suas consultoras e as 

incentiva a se tornarem agentes de transformação, contribuindo para a disseminação do 

conceito do bem estar bem e para a construção de uma sociedade mais próspera, mais justa e 

mais solidária. Em relação à visão de mundo da Natura: por seu comportamento empresarial, 

pela qualidade das relações que estabelece e por seus produtos e serviços, será uma marca de 

expressão mundial, identificada com a comunidade das pessoas que se comprometem com a 

construção de um mundo melhor através da melhor relação consigo mesmas, com o outro, 

com a natureza da qual fazem parte e com o todo. 

Quanto a sua razão de ser: a razão de ser da Natura é criar e comercializar produtos e 

serviços que promovam o Bem-Estar/Estar Bem. Bem-estar para a Natura é a relação 

harmoniosa, agradável, do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo. Estar bem é a relação 

empática, bem-sucedida, prazerosa, do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz 

parte e com o todo. 

A Natura acredita que a vida é um encadeamento de relações. Nada no universo existe 

por si só. Tudo é interdependente. Acredita que a percepção da importância das relações é o 

fundamento da grande revolução humana na valorização da paz, da solidariedade e da vida em 

todas as suas manifestações. 

A busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dos 

indivíduos, das organizações e da sociedade. O compromisso com a verdade é o caminho para 

a qualidade das relações. Quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade 

do todo. A busca da beleza. Legitimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de 

preconceitos e manipulações. A empresa, organismo vivo é um dinâmico conjunto de 

relações. Seu valor é longevidade estão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução 

da sociedade e de seu desenvolvimento sustentável. 

Quanto ao seu posicionamento: os produtos Natura são as mais importantes 

expressões do conceito Bem Estar Bem, por isso, manter seu alto padrão de qualidade é uma 

prioridade absoluta. A organização trabalha para garantir a segurança dos ingredientes, 

produtos e processos de fabricação, com foco sempre na saúde e segurança dos consumidores. 

 Com o avanço da ciência, novos e diferentes estudos surgem freqüentemente, 

levantando controvérsias que não alcançam um consenso na comunidade científica. Nesses 
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casos, optou-se por posicionar publicamente a empresa, reforçando a transparência de suas 

escolhas, feitas com base na ética e na coerência. Assegurando aos consumidores que, ao 

adquirir um produto Natura, ele dispõe do que há de melhor e mais inovador, tanto em termos 

de eficácia quanto de segurança. A Natura também se posiciona de maneira a valorizar a 

riqueza da cultura brasileira, a diversidade, os costumes e as artes. 

 

 

 

 

 

Anúncio: Natura 

Chamada: Celebre suas relações. Feliz Brasil para você. 

Texto central: as pessoas queridas que você não vê faz tempo e as que você encontra 

todos os dias. As amizades do trabalho e as relações de família. Celebre este Natal com todas 

as pessoas que o tornam inesquecível. 

Slogan: bem estar bem 

 

O anúncio aborda a questão do convívio com as pessoas queridas. O sentimento que se 

percebe mais presente neste anúncio é o de afeição, ou seja, o afeto que existe nas relações 

humanas. A situação de carinho e afeto demonstrada no anúncio serve para a identificação do 

público – alvo com o posicionamento da marca.  
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A empresa tem como posicionamento, a questão da saúde, da segurança, da confiança 

que os consumidores dos produtos Natura obtêm a partir do momento que compram e 

utilizam esses produtos, pois o objetivo dessa organização é proporcionar o máximo de 

qualidade, inovação e eficiência em seus produtos e também nas relações entre consultoras e 

consumidoras da Natura. Essa preocupação da Natura com o meio ambiente, com a qualidade 

do produto, com a satisfação das consultoras e consumidoras pode gerar a motivação 

necessária que leva os indivíduos a consumirem os produtos desta marca. Segundo Morsch e 

Samara (2005), o ato de compra não surge do nada, seu ponto de partida é a motivação, que 

vai conduzir a uma necessidade, e que por sua vez, despertará o desejo. 

Quanto ao tipo de posicionamento da marca, pode ser definido como posicionamento 

por benefício, que, segundo Lupetti (2006), é o tipo de posicionamento onde os clientes estão 

sempre em busca dos benefícios que um produto ou serviço oferece e estes podem ser 

emocionais ou racionais. Na imagem do anúncio, esse posicionamento por benefício fica 

explicito no contato direto, pele a pele que supostamente mãe e filha estão tendo, é essa 

relação de carinho, de toque, de cuidado que a Natura oferece às suas consumidoras. 

Este é um anúncio que se baseia numa linha de raciocínio que utiliza o argumento 

lógico-emocional que, segundo Martins (1997), é o tipo de argumento que trabalha com o 

componente emocional, com os sentimentos e até com os aspectos inconscientes de cada um. 

É uma argumentação mais profunda que exige um maior conhecimento psicológico por parte 

do redator. 

As informações colocadas neste anúncio têm a intenção de atrair o interesse, o que, 

segundo Gade (2005), acontece quando o indivíduo passa a estar alerta e a dedicar sua 

capacidade de processamento de informações aos estímulos aos quais está exposto. E também 

tem a intenção de provocar emoções, que para Martins (1997), tenta convencer, com este tipo 

de abordagem o destinatário da mensagem, portanto possui função emotiva. 

Outra característica do anúncio é que ele sugere qualidades abstratas, ou seja 

conotações e por se tratar de um anúncio com um forte apelo emocional, ele tem uma maior 

possibilidade de se fixar na memória dos receptores da mensagem. 

Quanto à linguagem verbal utilizada neste anúncio pode se perceber que é emocional e 

que foi composta por palavras que tentam aproximar a consumidora com a marca através da 

relação de afeto que ela tem com ela mesma e com as outras pessoas ao seu redor. São usadas 

palavras como “amizade”, “trabalho”, “natal” e “inesquecível”, pois estas são palavras 

importantes para esse tipo de público-alvo. São palavras que estão na vida, no cotidiano das 
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pessoas, e que traduzem emoções. Na assinatura, “Feliz Brasil para você” é uma frase que faz 

referência ao “Feliz Natal”.  

Quando se fala da linguagem, não se pode deixar de comentar a respeito do slogan. O 

slogan da marca Natura “bem estar bem”, encaixa-se na terceira geração dos slogans, pois, 

segundo Figueiredo (2006), é a geração que tenta criar proximidade entre o público e a marca, 

fazendo com que a consumidora se identifique com o produto ou marca anunciada. A própria 

marca Natura deixa bem claro o significado de “bem estar bem”, onde bem estar se define 

como a relação agradável que cada um tem consigo mesmo, com seu corpo. E o estar bem é a 

relação harmoniosa, prazerosa que o indivíduo tem com o outro e com a natureza ao seu 

redor.   

O propósito do slogan se encontra também na imagem, pois esta causa aos leitores do 

anúncio, justamente percepções de bem-estar. Segundo Gade (2005) percepções são 

sensações, acrescidas de significados. Neste anúncio essas sensações de bem – estar e de estar 

bem, que conforme foi citado acima são as relações agradáveis que as pessoas possuem 

consigo mesmas e com os outros ao seu redor. Com certeza, a imagem deste anúncio gera 

bem estar no leitor, ele vai fixar um tempo para olhar e ler este anúncio, pois é um anúncio 

envolvente.  

Quanto aos elementos visuais encontrados neste anúncio, pode-se afirmar que a cor é 

o elemento que mais ajuda reforçar o posicionamento da marca, pois o anúncio foi construído 

com cores neutras, como o bege, o marrom e o chamado “cor da pele”, e que tem como 

objetivo passar serenidade, tranqüilidade, suavidade.  Isto por que, segundo Dondis (1997), a 

cor tem uma enorme afinidade com as emoções e está impregnada de informação. 

Quanto às técnicas visuais utilizadas neste anúncio, pode-se afirmar que existe 

equilíbrio, pois a imagem transmite uma sensação de conforto e como afirma Dondis (1997), 

na ausência do equilíbrio há sensação de inquietação. E também está presente a 

espontaneidade, presente no abraço entre as duas mulheres em suas expressões faciais. Pois 

ainda conforme a autora, esta é uma técnica carregada de emoção. Para ajudar na composição 

da imagem, foi colocado, de forma discreta e suave, sobre o rosto das duas mulheres um 

símbolo de relicário, para que significasse justamente carregar, manter estes sentimentos de 

amor, carinho, afeto entre as pessoas. 
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4.2 O BOTICÁRIO 

A História 
4
 

 

O Boticário nasceu há 30 anos, numa pequena farmácia de manipulação em Curitiba. 

Hoje é a maior rede do mundo em franquias de perfumaria e cosméticos: produz e 

comercializa mais de 650 itens, divididos nas linhas: cuidado para o corpo e cuidados faciais, 

protetores solares, maquiagem, deo colônias, desodorantes, sabonetes e shampoos.     

Com mais de 2.800 lojas no Brasil e presença em 1.000 pontos de venda e 73 lojas 

exclusivas de outros 13 países. Tem mais de 1.400 colaboradores diretos, 915 franqueados e 

gera mais de 14 mil empregos indiretos. O trabalho do O Boticário é baseado no respeito aos 

seres humanos e ao meio ambiente. A rede mantém o compromisso de promover os direitos 

humanos, a erradicação do trabalho infantil, o comércio justo e a conservação da natureza. 

 Conforme Andrea Mota, diretora de marketing e vendas de O Boticário, tudo o que é 

belo contagia e provoca uma sensação positiva em todos que estão ao redor.  

"É o poder de transformação da beleza.”  

Esse conceito abrange toda a linha de comunicação da marca. Juntamente com o 

posicionamento, a assinatura da empresa é: "O Boticário. Acredite na Beleza". 
5
 

A beleza transforma, contagia, cria relações, encanta, conquista e também pode ser 

conquistada. Tudo isso porque O Boticário acredita que quando as pessoas se sentem mais 

bonitas tudo fica mais vibrante, alegre, colorido e o mundo todo fica mais belo. 
6
 

Quanto à sua visão de mundo: conectar as pessoas aos ideais de beleza, sendo a marca 

preferida, com rentabilidade e crescimento acima do mercado. Tem como propósito, 

contribuir para um mundo mais belo. Tem como valores culturais: 

- Criatividade 

- Cuidado e atenção aos detalhes 

- Entusiasmo pelos desafios e realizações 

- Ética 

- Foco no foco do cliente 

- Valorização das pessoas 

- Valorização das relações  

 

                                                 
4
 Informações retiradas do site de O Boticário. 

5
 Informação retirada do site Terra.  

6
 Informações retiradas do site da agência de publicidade AlmapBBDO, que atende a marca.  
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Anúncio: O Boticário 

Chamada: O espírito do Natal é contagiante. A beleza também. 

Assinatura: Espalhe a beleza do Natal. Dê O Boticário. 

Slogan: Acredite na beleza. 

 

Este anúncio é constituído de mais de um argumento emocional, pois conforme afirma 

Gade (2005), um único anúncio pode produzir sentimentos variados, pois ele é constituído de 

vários elementos. Primeiramente, ele retrata de forma clara o amor de mãe com o filho, mas 

também a admiração dessa mãe pela alegria e surpresa que o menino demonstra. 

 Dessa forma, fica explicita a relação das linguagens verbal e visual no anúncio, pois 

na chamada e na assinatura do anúncio são usadas as palavras “contagiante” e “espalhe”, e 

na imagem percebe-se que a mãe está claramente contagiada com a alegria do filho, que por 

sua vez, está contagiado pela alegria e emoção de receber um presente de natal. As luzinhas 

de natal são um ponto forte deste anúncio que tem sinergia com o anúncio de televisão, as 

luzes se espalham pela imagem, ou seja, pela casa da família até chegar à caixa de presente “o 

Boticário” que quando é aberta faz o ambiente todo se iluminar. Justamente com o objetivo de 
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contagiar. Transmitem assim fantasia, emoção e  magia. Ajudam a fortalecer a idéia de união, 

espírito natalino, surpresa, beleza e amor. 

Este é um anúncio que foi construído em cima de fatores culturais, que segundo Giglio 

(2002) tem a influência exercida pela cultura, que são os valores básicos e as percepções que 

as pessoas aprendem ao crescerem em determinada sociedade. Ou seja, na sociedade existe a 

cultura de se presentear no natal. Este é um valor básico para esta mãe e este filho. É algo 

fundamental. Também há a cultura de enfeitar as casas e os ambientes na época do natal com 

luzinhas, o que foi utilizado no anúncio de maneira a dar o sentido da mensagem. Na 

percepção deles o ato de presentear significa amor e carinho um com o outro. Essa percepção, 

segundo Gade (2005) é formada ao longo da vida, por tudo aquilo que cada indivíduo vê, 

pensa e sente. 

O Boticário tem como posicionamento de marca a idéia de que a beleza contagia, 

provocando sensações positivas nas pessoas ao redor. Ou seja, a beleza tem poder de 

transformação. Assim, caracteriza-se como posicionamento por foco, pois, segundo Lupetti 

(2006), este posicionamento consiste na escolha de uma palavra, um número ou uma 

expressão, neste caso, que esteja relacionada à marca e adequada à linguagem do público-

alvo.  

Quanto ao slogan “Acredite na beleza”, este se encaixa na segunda geração, pois 

como afirma Figueiredo (2006), este tem a função de representar a personalidade da marca de 

modo que envolva o consumidor, pois se tornou um elemento definidor da personalidade da 

marca. 

Quanto ao tipo de argumento utilizado neste anúncio, este é do tipo lógico-emocional, 

pois de modo semelhante ao primeiro anúncio analisado, ele também é composto por 

elementos que atingem o campo emocional do público e como afirma Martins (1997) é um 

tipo de argumento mais forte, com maior apelo emocional. 

A linguagem verbal da chamada deste anúncio foi construída a partir de uma grande 

carga emocional, pois a expressão “espírito de natal” está diretamente associada a 

sentimentos como amor, carinho, união, alegria, surpresa. 

O texto deixa claro que este “espírito natalino” é contagiante e que a beleza também, 

pois como afirma o posicionamento da marca, “a beleza é contagiante”. Para a marca, O 

Boticário, quando as pessoas estão se sentindo bonitas, consequentemente elas estão bem, 

estão felizes. E é essa alegria, essa felicidade provocada pela beleza que é transmitida para as 

pessoas ao redor, assim como os sentimentos natalinos. Desta forma se completa a relação de 

vínculo entre o natal e a beleza. 
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Além disso, na assinatura do anúncio, esta relação é concluída da seguinte forma, 

“espalhe a beleza do natal. Dê O Boticário.” Ou seja, “beleza” e “natal” unem-se 

significando a mesma coisa, transmitindo os mesmos sentimentos de alegria, felicidade, 

união. É uma maneira subjetiva de mostrar ao leitor que quando uma pessoa presenteia outra 

pessoa com um produto O Boticário, dentro daquela embalagem não há apenas um produto de 

beleza, mas há também sentimentos. É a função conativa da mensagem. 

Quanto aos elementos visuais presentes na imagem, a cor se sobressai, pois este 

anúncio é constituído em sua maior parte pelas cores amarelo-dourado e o vermelho e que 

segundo Dondis (1997), o amarelo é a cor considerada mais próxima da luz e do calor e o 

vermelho é a cor mais ativa e emocional. Segundo a autora, as cores possuem significados 

simbólicos, o vermelho, por exemplo, pode representar o amor, o calor e a vida, neste anúncio 

essas duas cores representam e simbolizam o Natal. 

Quanto às técnicas visuais utilizadas neste anúncio, pode-se observar o uso da 

espontaneidade, que está presente no sorriso da mãe e do menino e que segundo Dondis 

(1997), é uma técnica carregada de emoção. Há também na imagem o uso do exagero, que 

está presente nas luzinhas espalhadas por toda a imagem, que segundo a autora é uma técnica 

muito expressiva, intensa, e a ousadia de usar um ângulo diferente e carregar nas luzes e que 

tem como objetivo principal dar uma maior visibilidade ao anúncio. Os produtos O Boticário 

completam o anúncio aparecendo de forma discreta no canto inferior direito da imagem, que 

se sabe que é dessa forma que o leitor normalmente encerra a leitura.  
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4.3 GUARANÁ ANTARCTICA  

A História 
7
 

 

É uma marca autêntica, de sabor único e original do Brasil. O refrigerante natural 

produzido com base no fruto de guaraná ganhou espaço na vida e nos lares dos brasileiros e 

conquistou paladares estrangeiros de vários países.  

O produto foi lançado no mercado brasileiro no mês de abril de 1921 pela Companhia 

Antarctica Paulista com o nome de Guaraná Champagne Antarctica. O novo refrigerante só 

foi lançado no mercado quando os técnicos da empresa conseguiram eliminar a adstringência 

e o amargor natural da fruta.  

Além do agradável sabor, uma de suas principais características era ser um 

refrigerante natural. Num inteligente lance de marketing, a empresa apresentou uma bebida 

com características espumantes, o que contribuiu para associá-la ao champanhe, bebida com 

bastante prestígio junto aos consumidores.  

Desde aquela época, a Antartica já comprava o fruto do guaraná diretamente de 

fornecedores da região de Maués (Amazonas) para produzir o extrato na sua unidade 

industrial localizada na cidade de São Paulo. A famosa versão Caçulinha do Guaraná 

Antarctica foi lançada em 1949, em garrafinha de vidro de 185 mililitros, embalagem até 

então inédita no Brasil. As embalagens pequenas e de fácil transporte, eram perfeita para o 

lanche das crianças e passeios com toda a família. 

No campo do marketing a marca é uma das mais agressivas do mercado, investindo 

milhões de Reais em ações como em 2001, quando a marca fechou um acordo milionário para 

ser patrocinadora oficial da seleção brasileira, tanto masculina quanto feminina, de futebol por 

18 anos, iniciando assim um amplo processo de globalização. Ou ainda em 2007, quando o 

Guaraná Antarctica promoveu o Gas Festival (Guaraná Antarctica Street Festival), com shows 

de bandas conhecidas e emergentes e apresentações de grandes nomes dos esportes radicais. 

O produto é extremamente conhecido no exterior, principalmente no Japão, onde 

lidera um ranking de dez diferentes marcas, além de ser encontrado em mais de 20 países na 

América do Norte e Europa. No Brasil é líder absoluto em seu segmento com 33% de 

participação de mercado, presente em mais de 1 milhão de pontos de venda e estando entre os 

15 refrigerantes mais consumidos do mundo com um volume anual superior a 800 milhões de 

litros. Atualmente o produto é fabricado no Brasil, em Portugal e no Japão. 
8
 

                                                 
7
 Informações retiradas do site do Guaraná Antarctica. 
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Quanto ao novo posicionamento do Guaraná Antarctica, mostra que o refrigerante tem 

a energia contagiante do brasileiro, o alto astral, o bom humor, a criatividade e a irreverência. 

“O novo posicionamento da marca é bastante crível já que a analogia entre a energia do 

brasileiro e energia do Guaraná Antarctica é uma realidade. Para isso, esse „tributo' à alegria, 

à diversão e à energia positiva que cerca os momentos com amigos e com família.” (Bruno 

Cosentino, gerente de refrigerantes e não-alcoolicos da AmBev) 
9
 

O Guaraná Antarctica quer reforçar a relação da marca com os melhores momentos na 

vida do consumidor, para confirmar que o refrigerante tem a mesma energia contagiante do 

brasileiro, o mesmo está presente nos dois principais eventos do país, o futebol, com o 

patrocínio da Seleção Brasileira e também no carnaval da Bahia, no trio elétrico da cantora 

Claudia Leitte.  

 

 

Anúncio: Guaraná Antarctica 

Chamada: Alegria de descobrir que a amizade é a prova d‟água. Criatividade para inventar 

hoje o que só vai ser inventado daqui a vinte anos. Irreverência para dar boas vindas antes 

mesmo da sua amiga chegar. 

                                                                                                                                                         
8
 Informações retiradas do site mundo das marcas.  

9
 Informações retiradas do site cidade marketing. 
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Texto Central: alegria, simpatia, alto-astral e carisma de quem contagia todo mundo em 

qualquer lugar. Essa é uma energia que só tem quem é daqui. Essa é a energia do guaraná 

Antarctica. A energia contagiante do brasileiro. 

Slogan: energia que contagia. 

 

 

Este é um anúncio que tem como principal apelo emocional a alegria, pois mostra em 

diversas situações, pessoas alegres, felizes, sorridentes, bem humoradas, cheias de energia na 

companhia de amigos. Ou seja, é um anúncio que sugere apenas qualidades abstratas, 

subjetivas e segundo Martins (1997), mensagens deste tipo tem um maior apelo emocional e 

possuem maior chance de serem guardados na memória. 

Por isso, o posicionamento do produto está completamente exposto neste anúncio que 

relaciona a energia do Guaraná Antarctica com a energia do brasileiro. Seu objetivo é ser 

lembrado como o refrigerante que tem a energia contagiante do brasileiro, o alto astral, o bom 

humor, a criatividade e a irreverência. Este posicionamento também é do tipo por foco, que 

como afirma Lupetti (2006), consiste na escolha de uma palavra, um número ou uma 

expressão que esteja relacionada à marca e adequada à linguagem do público-alvo. Energia, 

nesse caso, é uma palavra diretamente ligada ao público jovem, que é o público-alvo do 

produto. 

 Quanto ao slogan “energia que contagia”, este pertence à chamada segunda geração, 

pois como afirma Figueiredo (2006), o slogan da segunda geração faz parte da assinatura, é 

parte integrante da marca, é a versão escrita da personalidade da marca. Este slogan é uma 

forma sintética do posicionamento deste produto. 

A linguagem visual e verbal foi construída em quatro partes, no canto superior 

esquerdo, mostra um grupo de amigos jovens consumindo o produto e se refrescando com 

água e a frase “Alegria de descobrir que a amizade é a prova d‟água”, no canto superior 

direito, mostra um grupo de crianças construindo robôs com as garrafas pet do produto e a 

frase “Criatividade para inventar hoje o que só vai ser inventado daqui a vinte anos”. No 

canto inferior esquerdo mostra dois amigos se esforçando para entregar uma garrafa de 

guaraná para uma menina que está dentro de um ônibus, e a frase “Irreverência para dar boas 

vindas antes mesmo da sua amiga chegar.” No último bloco se encontra o texto do anúncio 

com a logomarca do produto. E entre as quatro partes, há a garrafa do guaraná Antarctica 

centralizada e destacada. O texto afirma que as características do produto são as mesmas do 

brasileiro, com palavras como „alegria‟, „simpatia‟, alto-astral‟ e „carisma‟. Se o indivíduo se 
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identificar com estas características, isto pode ser um motivo para ele consumir este produto.  

Pois, conforme Morsch e Samara (2005), o consumidor tende a escolher um produto que 

corresponda ao conceito que ele tem ou gostaria de ter de si mesmo. 

Não é apresentada nenhuma informação objetiva do anúncio, pois a preocupação 

maior desta mensagem é envolver e seduzir o consumidor. 

Em relação às cores utilizadas, estas são vibrantes, como o verde e o amarelo que 

relacionam diretamente com as cores da bandeira do Brasil, ou seja, caracterizam o brasileiro, 

há também o azul da água e do céu, que se relaciona bastante com energia.  

Está presente a técnica visual chamada ênfase, pois claramente se enfatiza a garrafa de 

guaraná bem no meio do anúncio. A espontaneidade que causa um ar de irreverência no          

anúncio e a ousadia que tem como objetivo dar uma maior visibilidade. 
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4.4 SANTANDER  

A História
10

 

 

Desde sua chegada ao Brasil, em 1957, por meio de um acordo operacional, o 

Santander sempre se pautou por passos firmes e sólidos para progredir. Em 1982, abriu as 

portas ao público com a inauguração da primeira agência. A seqüência de aquisições de vários 

e tradicionais bancos brasileiros, a partir dos anos 1990, também foi estrategicamente 

ponderada e planejada para levar o Santander a uma posição de destaque. Esses 

acontecimentos e outros levaram o Santander a se tornar uma das principais instituições 

financeiras do mercado nacional. O Banco Santander, no Brasil, é o terceiro maior banco 

privado do país com uma estratégia de crescimento pautada no foco em Varejo, na 

diversificação geográfica, no controle e gestão de risco, na eficiência e na disciplina. Quanto 

ao posicionamento da marca Santander é "Inovar para juntos, tornarmos nossas vidas 

melhores". O banco tem como missão, segundo o site, “ser uma equipe capaz de gerar boas 

ideias, que satisfaçam nossos clientes, sejam rentáveis para nossos acionistas e nos 

consolidem como um líder financeiro Internacional e como entidade que colabora com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade.” 

 

                                                 
10

 Informações retiradas do site do Banco Santander. 
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Anúncio: Serviços Van Gogh do Santander 

Chamada: Chegaram os Serviços Van Gogh do Santander. 

Texto Central: Caros amigos Santander: Meu nome é Ildefonso Santos e sou cliente dos 

serviços Van Gogh há 5 anos. Eu senti a diferença de ter os serviços Van Gogh quando 

percebi que teria mais tempo para brincar com a minha filha e poder pensar nos meus 

investimentos quando ela já estivesse dormindo. De certo, vocês também vão sentir essa 

diferença. Bem-vindos! Ildefonso 

Assinatura: Agora, cliente Santander também vai entender o valor de ter os Serviços Van 

Gogh. Tenha a sua disposição gerentes preparados para resolver os seus problemas das 8h às 

24h, 365 dias por ano. Você recebe assessoria pessoal, por telefone, em um portal de 

investimentos e até em um programa de rádio. E o que é melhor: a mensalidade dos serviços 

Van Gogh inclui a possibilidade de você ter 2 cartões Platinum, um Visa e um Máster Card, 

com uma única senha e podendo escolher o limite de cada um, e até 10 adicionais, além de 

240 espaços diferenciado para seu conforto. Junte-se a nós. 

Slogan: Valorizando ideias por uma vida melhor. 

 

Este é um anúncio que foi composto por muitos elementos, como a fotografia, texto, 

título, assinatura, slogan.  Por isso ele pode causar no leitor mais de um sentimento, pois 

segundo a autora Gade (2005) um único anúncio pode produzir sentimentos variados, pois ele 

é constituído de vários elementos. O apelo emocional mais forte encontrado aqui é a questão 

da segurança, pois retrata um pai prezando pela segurança da filha, mas há outros elementos 

do campo emotivo presentes, como a felicidade de pai e filha estarem andando de bicicleta 

juntos, a união que esta atividade está provocando entre os dois, o amor existente nessa 

relação. 

  A segurança é o sentimento que se destaca, pois ela aparece não só na maneira mais 

óbvia que é o pai cuidando da segurança da filha como mostra a imagem, mas também de 

maneira subjetiva que é a segurança financeira que este pai possui e que faz com que ele 

esteja despreocupado, feliz por poder ter um tempo para ele e para a filha passearem juntos. É 

esta segurança que o banco Santander quer transmitir através desta mensagem ao leitor. Este é 

um anúncio que tem como objetivo despertar a necessidade ou o desejo no indivíduo, fazer 

com que ele tenha motivação para consumir este serviço. Para Solomon (2002), motivação 

ocorre quando uma necessidade é despertada e o consumidor deseja satisfazê-la. 

Quanto ao posicionamento do banco Santander "Inovar para juntos, tornarmos nossas 

vidas melhores” sugere uma união com seus funcionários, clientes, apoiadores, fornecedores 
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em busca do novo, do bom, do sustentável. Este posicionamento é do tipo por benefícios, pois 

segundo a autora Lupetti (2006), o cliente compra benefícios, sejam estes emocionais ou 

racionais.  

Neste caso, é um beneficio emocional, pois „tornarmos nossas vidas melhores‟ é uma 

expressão subjetiva e emocional. Os benefícios associam valores agregados à marca. Deste 

posicionamento originou-se o slogan da marca que é “Valorizando ideias por uma vida 

melhor” que se encaixa na terceira geração dos slogans, que conforme Figueiredo (2006), é o 

tipo de slogan que integra a marca no dia-a-dia do consumidor, ainda segundo o autor mostra 

o ponto de vista da organização em relação à vida e ao mundo dos negócios. Nesta terceira 

geração é primordial conhecer os valores do público para que se possa criar proximidade entre 

marca e público. Desta forma, fica bem claro a filosofia do banco em relação à vida, as ideias, 

a sustentabilidade, a preocupação ambiental frente aos negócios. 

A linguagem verbal encontrada no anúncio foi composta por título, uma carta de boas 

vindas de um cliente Santander aos novos clientes, texto explicativo e informativo a respeito 

do serviço, assinatura e slogan. Então, pode se afirmar que o argumento utilizado neste 

anúncio é do tipo misto que conforme Martins (1997) utiliza o argumento racional e o 

emocional juntos. Esta é uma mensagem que traz uma relação equilibrada entre o verbal e o 

visual, pois segundo Cesar (2000), a imagem tem um papel mais direto, mais emocional e 

Martins (1997), afirma que o texto é uma grande força no anúncio, pois tem como objetivo 

agir sobre as vontades e os sentimentos do leitor. 

Em relação ao aspecto visual do anúncio, foram usadas cores fortes como o verde, 

para relacionar com natureza, meio ambiente, sustentabilidade, já que é uma questão que o 

banco aborda. O vermelho foi usado para criar a identificação com a logomarca do banco que 

é vermelha. Quanto às técnicas visuais usadas aqui, há o equilíbrio, entre a ilustração da carta 

e a fotografia de pai e filha. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve o objetivo de identificar e analisar os apelos emocionais utilizados 

como reforço do posicionamento da marca de alguns anunciantes da revista Veja. Para que a 

análise de conteúdo pudesse ser feita, foram utilizados conceitos referentes à linguagem visual 

e verbal, entre outros. 

Assim, foram detectados nos quatro anúncios, sentimentos de afeição, felicidade, 

carinho, alegria, surpresa, união, amizade, segurança e amor. Durante a análise, percebeu-se 

que esses elementos emotivos foram escolhidos na hora da criação do anúncio, justamente 

porque eles fazem parte do posicionamento destas marcas. Eles estão intrínsecos na visão de 

mundo dos quatro anunciantes. São elementos definidores da marca. 

No anúncio da Natura, os sentimentos de carinho e de afeto estão presentes tanto na 

imagem quanto no texto. Esta é uma empresa que se preocupa com as relações existentes 

entre os seres humanos, e é exatamente por isso que os elementos emotivos são tão 

importantes em suas campanhas publicitárias. 

Já no segundo anúncio, de O Boticário, foram utilizados elementos emocionais como o 

sentimento de amor, surpresa, magia, e feito a relação entre a beleza e a beleza do natal.  

Alem disso, os apelos emocionais utilizados pelo anunciante, não foram aleatoriamente 

escolhidos, pois se tratando de uma empresa que comercializa cosméticos, suas vantagens são 

em maior parte subjetivas, o que justifica inteiramente, o uso do argumento emocional. 

Quanto ao anúncio do Guaraná Antarctica, foram usadas várias palavras que 

relacionam diretamente a energia do guaraná com características do povo brasileiro, pois 

assim, a identificação do público com o produto é maior. 

E no último anúncio, do Banco Santander, o elemento emocional mais presente é o da 

segurança, que foi trabalhada em mais de um sentido, a segurança física, segurança financeira 

e segurança emocional. Este último anúncio era diferente dos demais por apresentar também 

elementos racionais, por se tratar de um banco, os argumentos utilizados são do tipo misto, ou 

seja, argumentos racionais foram encontrados no texto e os argumentos emocionais estavam 

presentes na imagem.   

Assim, notou-se que os apelos emocionais identificados, invariavelmente se 

relacionam com o tipo de produto ou serviço que a marca oferece e também com o perfil do 

público-alvo. Desta forma, pode-se perceber claramente, que um apelo emocional só é 

utilizado em uma campanha publicitária se ele identifica ou relaciona diretamente o 

posicionamento da marca com seu público.  
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Por isso, é fundamental a importância de conhecer e entender o público-alvo de cada 

marca, seus desejos, necessidades e motivações, pois é o primeiro passo para a criação de 

anúncios que cumpram com seu objetivo, seja o de persuadir, fixar ou se fazer lembrar pelo 

consumidor. Conhecendo mais profundamente estes consumidores, é possível criar 

mensagens específicas para cada grupo, fazendo com que exista identificação entre a marca e 

o público. 

Por fim, percebeu-se a importância da realização deste trabalho no momento em que 

foram utilizados os conhecimentos adquiridos no meio acadêmico. Foram utilizados muitos 

conceitos do processo publicitário para que esta pesquisa tivesse sentido. 
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